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Słowo od autorki
W	swoim	budżecie	na	 lata	2007	–	2013	Unia	Europejska	przewidziała	wiele	możliwości	dofinan-
sowania	projektów	organizacji	pozarządowych	w	różnorodnych	programach	i	funduszach.	Niniejszy	
Przewodnik	jest	naszym	skromnym	wkładem	w	promowanie	i	przybliżanie	organizacjom	tych	możli-
wości.	W	jego	drugim	wydaniu	znacznie	poszerzyliśmy	liczbę	programów	unĳnych,	w	których	szeroko	
rozumiane	organizacje	pozarządowe	z	państw	członkowskich	UE	oraz	z	innych	państw	Europy	i	świata	
mogą	się	ubiegać	o	pieniądze	na	swoje	działania.

Zdecydowana	większość	działających	na	poziomie	unĳnym	programów	i	instrumentów	finansowych	
oferuje	możliwości	finansowania	organizacjom	pozarządowym.	W	I	części	znajdą	Państwo	opisy	kil-
kunastu	z	nich.

W	II	części	opisane	zostały	programy	przygotowane	przez	Polskę	w	celu	wykorzystania	ogromnej	puli	
pieniędzy,	jaką	przyznała	nam	Unia	w	ramach	swojej	polityki	spójności.	Z	pewnością	nie	raz	zetknęli	
się	już	Państwo	z	terminem	„fundusze	strukturalne”,	„fundusze	unĳne”	czy	„fundusze	europejskie”.	
Taką	formę	pomocy,	która	ma	skutkować	bardziej	spójnym	rozwojem	społeczno-gospodarczym	regio-
nów,	Unia	zaoferowała	wszystkim	nowym	państwom	członkowskim.
Część	II	A	zawiera	opisy	programów	operacyjnych	realizowanych	na	poziomie	krajowym	(w	tym	Pro-
gramu	Kapitał	Ludzki,	którego	elementy	wdrażane	są	na	poziomie	regionalnym	we	wszystkich	woje-
wództwach),	natomiast	część	II	B	prezentuje	wyciąg	z	regionalnych	programów	operacyjnych.

Celem	 Przewodnika	 jest	 wyłącznie	 dostarczenie	 informacji	 zainteresowanym	 tym	 dofinansowaniem	
organizacjom	pozarządowym.	We	wstępie	zasygnalizowano,	że	zasady	i	procedury	ubiegania	się	o	do-
tacje	są	skomplikowane	i	w	praktyce	dostęp	do	tych	pieniędzy	nie	jest	łatwy.	Komisja	Europejska,	dotąd	
raczej	głucha	na	postulaty	zmian,	płynące	nie	tylko	ze	strony	organizacji	pozarządowych,	postanowiła	
przeprowadzić	pod	koniec	2009	r.	konsultacje	społeczne	dotyczące	problemów,	jakie	napotykają	bene-
ficjenci,	a	następnie	przegląd	przepisów	regulujących	przyznawanie	dofinansowania	(do	połowy	2010	
r.).	Jest	więc	całkiem	prawdopodobne,	że	w	przyszłej	perspektywie	finansowej	(po	2013	r.)	nastąpią	
zmiany	i	system	będzie	wyglądał	inaczej.	Po	części	dzięki	samym	najbardziej	zainteresowanym:	bene-
ficjentom.

Zadaniem,	 jakie	 przed	 sobą	 postawiłam,	 było	 rzetelne	 zebranie	 i	 opracowanie	 sprawdzonych,	 ofi-
cjalnych	 informacji	na	 temat	możliwości	uzyskania	przez	organizacje	pozarządowe	dofinansowania	
z	budżetu	Unii	Europejskiej.	Powszechnie	wiadomo,	że	akty	prawne	i	 inne	dokumenty	oficjalne	pi-
sane	są	językiem	trudnym	do	zrozumienia	(często	nawet	dla	samych	urzędników).	Zapoznawszy	się	
z	kilkudziesięcioma	dokumentami,	na	podstawie	których	programy	wprowadzane	są	w	życie,	porzu-
ciłam	myśl	o	upraszczaniu	eurożargonu.	Po	pierwsze,	byłoby	to	zadanie	daremne,	ponieważ	doku-
menty	te	obowiązują	w	tej,	a	nie	innej	formie,	i	lepiej	unikać	wkraczania	na	grząski	grunt	interpretacji	
zapisów,	co	mogłoby	w	Czytelnikach	i	Czytelniczkach	budzić	różnorodne	wątpliwości.	Od	wyjaśniania	
niejasności	są	odpowiednie	biura	administracji	unĳnej	i	krajowej	(dane	kontaktowe	poszczególnych	
instytucji	można	 znaleźć	w	 załącznikach	 do	 Przewodnika).	Wsparcie	 oferują	 też	 specjalne	 punkty	
kontaktowe	i	sieci	informacyjne	(również	do	odnalezienia	w	załącznikach).	Po	drugie,	tzw.	potencjal-
ny	beneficjent,	czyli	np.	organizacja	pozarządowa,	i	tak	musi	się	zapoznać	z	tymi	sformułowaniami	
i	określeniami,	aby	umieć	poruszać	się	w	gąszczu	zapisów	programów,	w	których	chciałby	się	starać	
o	dofinansowanie	dla	swojego	projektu.

Barier	i	trudności,	jakie	napotykają	beneficjenci,	jest	mnóstwo,	a	mimo	to	na	publikowanych	przez	
Komisję	listach	przyznanych	grantów	odnajdujemy	wiele	polskich	organizacji	pozarządowych.	Orga-
nizacje,	którym	udało	zdobyć	dofinansowanie,	zrealizować	projekt	i	właściwie	go	rozliczyć,	są	z	całą	
pewnością	nieocenionym	źródłem	informacji	dla	tych,	które	dopiero	się	do	tego	przymierzają.

Owocnej	lektury!

Marcela	Wasilewska
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o pieniądzach z ue
Tyle się mówi o pieniądzach, które przyznała Polsce Unia Europejska. Ale czy wiemy, co to są za 
pieniądze? Jak się dowiedzieć, o co właściwie chodzi? Jak to dobrze, że jest internet. wpisuję w po-
pularną przeglądarkę hasło „fundusze unijne”, i... otrzymuję kilkaset tysięcy wyników. Po przejrze-
niu kilkunastu pierwszych stron, orientuję się, że są to głównie oferty firm szkoleniowo-doradczych. 
Prawie każda oferuje „skuteczne pozyskiwanie dotacji z UE”. U góry listy wyników znajduję dwa 
adresy z końcówką „gov.pl”, co oznacza domenę rządową. Zanim tam zajrzymy1, opiszę po kolei, co 
to w ogóle są te odmieniane przez polityków oraz w mediach przez wszystkie przypadki fundusze 
unijne, strukturalne, europejskie...

BudŻet ue
Dotacje,	jakie	można	otrzymać	w	ramach	różnych	unĳnych	programów,	zarówno	na	poziomie	unĳ-
nym,	jak	i	krajowym,	pochodzą	z	budżetu	UE.
Na	budżet	składają	się:
•	 opłaty	celne	pobierane	od	towarów	sprowadzanych	z	krajów	nienależących	do	UE	(w	przybliżeniu	
17,3	mld	euro	–	15%	całkowitego	dochodu),
•	dochody	z	VAT	(podatku	od	wartości	dodanej)	–	określony	procent,	który	państwa	członkowskie	
wpłacają	do	budżetu	Unii	z	dochodów	z	tytułu	VAT	(15%	całkowitych	dochodów,	tj.	17,8	mld	euro),
•	 kwoty	uzależnione	od	dochodu	narodowego	brutto	(DNB)	–	jednolita	stawka	procentowa	(0,73%)	
stosowana	 do	DNB	 każdego	 państwa	 członkowskiego.	 Jest	 to	 obecnie	 największe	 źródło	 środków	
finansowych	UE,	stanowiące	69%	całkowitej	wartości	jej	dochodów,	tj.	80	mld	euro.
Pozostałe	dochody	to	m.in.	podatki	od	wynagrodzeń	pracowników	unĳnych	instytucji,	składki	wpłaca-
ne	przez	państwa	spoza	UE	na	niektóre	programy	unĳne	oraz	kary	finansowe	nakładane	na	przedsię-
biorstwa	za	łamanie	prawa	konkurencji	i	innych	przepisów.	Stanowią	one	w	przybliżeniu	1%	budżetu	
–	około	1,3	mld	euro.

Jak działa budżet UE?
Budżet	uwzględnia	wydatki	wszystkich	 instytucji	unĳnych.	Ustalony	 jest	w	nim	poziom	dochodów	
i	wydatków	na	dany	rok,	wyliczone	wszystkie	działania,	które	będą	finansowane,	oraz	określone	są	
łączne	środki	 i	 liczba	pracowników	potrzebne	do	 realizacji	każdego	z	 tych	działań.	Przytoczone	są	
w	nim	także	akty	prawne	będące	podstawą	poszczególnych	działań	(realizacja	niemal	każdego	z	nich	
wymaga	 właściwej	 podstawy	 prawnej	 –	 upoważniającego	 aktu	 unĳnego	 prawa	 zaproponowanego	
przez	Komisję	 i	 zatwierdzonego	przez	władze	prawodawcze,	w	wielu	przypadkach	wspólnie	przez	
Parlament	Europejski	i	Radę	UE).

Budżet	Unii	jest	wieloletni:	obejmuje	okres	siedmiu	lat.	Jest	to	plan	finansowy,	w	którym	ustalane	są	
limity	wydatków:	nie	chodzi	o	wykazanie	dokładnej	wysokości	dochodów	i	wydatków,	ale	o	określenie	
najważniejszych	priorytetów	i	założenie	maksymalnej	kwoty,	jaką	Unia	może	na	nie	wydać.	Budżet	UE	
nie	może	mieć	deficytu	ani	nadwyżki	budżetowej.	Na	koniec	każdego	roku	różnica	między	wpływami	
a	wydatkami	powinna	wynosić	zero.	Dlatego	ważne	jest	utrzymywanie	wydatków	pod	kontrolą.	W	ra-
mach	budżetu	wieloletniego	 funkcjonują	budżety	 roczne,	 które	mają	dokładnie	 określoną	wielkość	
wpływów	i	wydatków.
Obecnie	realizowany	jest	budżet	na	lata	2007	–	2013.	Wcześniejszy	obejmował	lata	2000	–	2006	
(Polska	i	dziewięć	innych	krajów	Europy	Środkowowschodniej	przystąpiły	do	Unii	w	2004	r.,	dlatego	
pierwsze	fundusze	strukturalne	dostały	w	latach	2004	–	2006).

Na co przeznaczane są pieniądze z budżetu?
Wydatki	są	ograniczone	zapisami	traktatów,	które	regulują	funkcjonowanie	Unii.	Działania	i	projekty	
finansowane	z	budżetu	UE	są	odzwierciedleniem	priorytetów	wyznaczonych	przez	kraje	UE.	Szereguje	
się	je	według	obszernych	kategorii	wydatków	(pozycji	budżetowych)	i	31	obszarów	polityki,	w	których	

1	Patrz	wstęp	do	części	II.
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wszystkie	państwa	członkowskie	zgodziły	się	działać	na	poziomie	Unii	(budżet	zadaniowy).	Kwota,	któ-
ra	może	zostać	oddana	do	dyspozycji	Unii,	jest	ograniczona	umową	między	państwami	członkowskimi.
Z	budżetu	UE	finansuje	się	szereg	działań	w	państwach	członkowskich	w	takich	dziedzinach,	jak:	rol-
nictwo,	rybołówstwo,	infrastruktura	(drogi,	mosty	i	koleje),	edukacja	i	szkolenia,	kultura,	zatrudnienie	
i	polityka	 społeczna,	ochrona	środowiska,	 zdrowie,	ochrona	konsumentów	oraz	badania	naukowe.	
Podejmowane	są	również	inicjatywy	mające	na	celu	zapewnienie	obywatelom	UE	wolności,	bezpie-
czeństwa	i	sprawiedliwości	bez	granic	wewnętrznych.	Część	budżetu	UE	jest	przeznaczana	na	finan-
sowanie	rozwoju	gospodarczego	w	różnych	częściach	świata	oraz	na	pomoc	humanitarną	i	rozwojową	
dla	krajów	spoza	UE.

Wciąż	 najwięcej	 pieniędzy	przeznaczanych	 jest	 na	politykę	 rolną	 (w	 tym	 rybactwo	 i	 rybołówstwo)	
oraz	politykę	spójności,	mającą	na	celu	podwyższenie	poziomu	spójności	gospodarczej,	społecznej	
i	terytorialnej	krajów	członkowskich.	W	obecnym	budżecie	pieniądze	na	wsparcie	konkurencyjności	
i	spójności	przewyższają	fundusze	na	rolnictwo	i	rozwój	obszarów	wiejskich	(patrz	poniższy	wykres)	
–	po	raz	pierwszy	w	historii	Unii.	Z	budżetu	finansowane	są	również	koszty	administracyjne	utrzyma-
nia	instytucji	unĳnych.

Jeśli	interesuje	Państwa,	ile	eurocentów	z	każdego	wydanego	z	budżetu	Unii	euro	przeznaczanych	jest	
np.	na	walkę	z	terroryzmem,	przestępczością	zorganizowaną	i	nielegalną	imigracją	czy	na	ochronę	
dziedzictwa	kulturowego,	zdrowie	publiczne	i	interesy	konsumenckie	oraz	koszty	funkcjonowania	sa-
mej	UE,	zachęcam	do	zapoznania	się	z	wyliczeniami	Dyrekcji	Generalnej	ds.	Budżetu2.
Należy	pamiętać,	że	nie	we	wszystkich	dziedzinach	państwa	członkowskie	działają	na	poziomie	Unii.	
Dla	przykładu:	systemy	edukacji,	krajowe	ubezpieczenia	społeczne,	systemy	emerytalno-rentowe	czy	
systemy	opieki	zdrowotnej	finansowane	są	ze	skarbu	państwa	lub	kas	samorządowych.

Zasady rządzące wydatkami
Główne	zasady	pozyskiwania,	uwzględniania	w	budżecie	 i	wykorzystywania	 funduszy	UE	w	 latach	
2007	–	2013	określa	rozporządzenie	finansowe3	–	wspólnotowy	akt	prawny	przyjęty	przez	państwa	
członkowskie.	Szczegółowe	informacje,	jak	to	rozporządzenie	stosować,	zawarte	są	w	odnoszących	
się	do	niego	zasadach	wykonawczych4.

W	 stosunku	 do	 rozporządzeń	 finansowych	 z	 poprzednich	 lat,	 obecnie	 stosowane	 rozporządzenie	
(z	2006	r.)	kładzie	nacisk	na	większe	uproszczenie	i	przejrzystość	procedur	oraz	usprawnienie	kontroli	

Źródło:	Komisja	Europejska,	Dyrekcja	Generalna	ds.	Budżetu

2	 	Strona	Dyrekcji	Generalnej	Komisji	Europejskiej	ds.	Budżetu:	http://ec.europa.eu/dgs/budget/budget_glance/what_for_
pl.htm.
3	 	Rozporządzenie	Rady	nr	1605/2002	(WE,	Euratom)	z	25	czerwca	2002	r.	w	sprawie	rozporządzenia	finansowego	
mającego	zastosowanie	do	budżetu	ogólnego	Wspólnot	Europejskich	(Dz.	U.	L	248	z	16.9.2002)
4	 	Rozporządzenie	Komisji	nr	2342/2002	z	23	grudnia	2002	r.	ustanawiające	szczegółowe	zasady	wykonania	rozporzą-
dzenia	Rady	nr	1605/2002	(WE,	Euratom)	w	sprawie	rozporządzenia	finansowego	mającego	zastosowanie	do	budżetu	
ogólnego	Wspólnot	Europejskich	(Dz.	U.	L	357	z	31.12.2002)

Konkurencyjność 
i spójność 44,2%

Inne, w tym koszty 
administracyjne 5,9%

UE na arenie 
międzynarodowej 5,7%

Obywatelstwo, wolność, 
bezpieczeństwo 
i sprawiedliwość 1,2%

Zasoby naturalne: 
rolnictwo, rozwój 
obszarów wiejskich, 
środowisko 
i rybactwo 43%
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wydawania	pieniędzy	unĳnych.	Wprowadzono	zapis	(po	raz	pierwszy	w	historii	funduszy	UE),	że	do	pu-
blicznej	wiadomości	podawani	są	beneficjenci	funduszy	strukturalnych,	programów	pomocy	zewnętrznej	
(od	2008	r.)	i	dopłat	rolniczych	(od	2009	r.).	Rozporządzenie	wprowadziło	także	praktyczne	udogod-
nienia	w	przypadku	grantów	i	zamówień	publicznych,	w	szczególności	dla	małych	i	średnich	przedsię-
biorstw,	organizacji	pozarządowych,	szkół	i	uczelni,	naukowców,	agencji	rozwojowych	oraz	samorządów.

Jak	wspomniano	wyżej,	każdy	nowo	realizowany	program	–	z	bardzo	nielicznymi	wyjątkami	–	wymaga	
upoważniającego	aktu	prawnego,	czyli	podstawy	prawnej	 jako	niezbędnego	warunku	uruchomienia	
środków	finansowych.	W	podstawie	prawnej	określa	się	cele	danego	działania	oraz	jego	koszt,	a	nie-
jednokrotnie	także	limit	wydatków	w	perspektywie	wieloletniej.

Zarządzanie i kontrola
Odpowiedzialność	za	wykonanie	budżetu	spoczywa	na	Komisji	Europejskiej,	ale	dużą	część	zadań	
dzieli	ona	z	państwami	członkowskimi.	Programy	i	działania	zarządzane	są	przez	pracowników	depar-
tamentów	(zwanych	dyrekcjami	generalnymi)	odpowiedzialnych	za	realizację	danej	polityki.
Około	22%	programów	objęte	jest	zarządzaniem	centralnym	(np.	w	dziedzinie	badań,	edukacji,	zdro-
wia,	działań	skierowanych	do	młodzieży),	natomiast	ponad	76%	budżetu	UE	zarządzane	jest	przez	
władze	krajowe	i	regionalne	w	państwach	członkowskich	(fundusze	strukturalne	i	dopłaty	rolne).	To	
właśnie	do	nich	należy	wyłanianie	beneficjentów	–	podmiotów,	które	otrzymują	finansowanie.	Admini-
stracja	państw	członkowskich	stanowi	pierwszy	filtr	mający	zapewnić	odpowiednie	wykorzystywanie	
unĳnych	pieniędzy.
Każdego	roku	Komisja,	jak	również	pozostałe	instytucje	UE,	odpowiada	przed	Parlamentem	Europej-
skim	za	wykorzystanie	środków	pozostawionych	do	ich	dyspozycji.

oBSzary polityki ue
Podstawą	wszystkich	działań	Unii	Europejskiej	są	 traktaty5,	przyjęte	dobrowolnie	 i	demokratycznie	
przez	wszystkie	państwa	członkowskie.	Traktaty	podpisane	w	przeszłości	są	zmieniane	i	aktualizowa-
ne	tak,	aby	odzwierciedlały	zmiany	zachodzące	w	społeczeństwie.	Nie	będziemy	tu	opisywać,	z	czego	
wynika	taka,	a	nie	inna	polityka	UE,	jako	że	informacje	na	temat	historii	tej	gospodarczo-politycznej	
struktury	 są	 łatwo	 dostępne	w	 internecie.	Warto	 jednak	 przypomnieć,	 że	 struktura	 składająca	 się	
z	trzech	filarów	o	charakterze	politycznym	i	gospodarczym	została	stworzona	przez	włączenie	współ-
pracy	międzyrządowej	do	istniejącego	już	systemu	i	ustanowiona	przez	podpisany	w	1992	r.	Traktat	
o	Unii	Europejskiej	(znany	też	jako	Traktat	z	Maastricht).
Trzy	filary	Unii	Europejskiej	to:	wspólny	rynek,	unia	walutowa,	wspólna	polityka	rolna	i	strukturalna,	
rozwój	regionów	(filar	I);	polityka	zagraniczna	i	bezpieczeństwa	(II)	oraz	współpraca	sądowa	i	policyj-
na	w	sprawach	karnych,	wspólne	rozwiązywanie	problemów	imigracji,	przestępczości	zorganizowa-
nej,	terroryzmu	i	patologii	społecznych	(III).

Jak	wspomniano	w	części	poświęconej	budżetowi	UE,	budżet	podzielony	 jest	na	 trzydzieści	 jeden	
obszarów	 polityki.	W	 skrócie,	 filar	 I	 obejmuje:	 politykę	 rolną,	 regionalną,	 handlową,	 konkurencji,	
energetyczną,	obywatelstwo	UE,	edukację,	kulturę,	politykę	audiowizualną	 i	media,	społeczeństwo	
informacyjne,	 politykę	młodzieżową,	 ochronę	własności	 intelektualnej,	 ochronę	 konsumentów,	 po-
litykę	zdrowia,	badania	naukowe	i	innowację,	ochronę	środowiska,	politykę	społeczną,	zatrudnienie	
i	sprawy	socjalne,	politykę	azylową,	imigracyjną	i	wizową,	bezpieczeństwo	żywności.	filar	II:	prawa	
człowieka,	demokrację,	pomoc	humanitarną,	pomoc	rozwojową	krajom	trzecim.	filar	III:	walkę	z	dys-
kryminacją,	rasizmem	i	ksenofobią,	narkomanią	i	przemytem	broni,	przestępczością	zorganizowaną,	
terroryzmem,	zbrodniami	popełnianymi	na	dzieciach	i	z	handlem	żywym	towarem.

W	 momencie	 przygotowywania	 tego	 Przewodnika	 Traktat	 Lizboński	 nie	 wszedł	 jeszcze	 w	 życie	 
(1	grudnia	2009	r.).	Nowy	Traktat	wprowadza	wiele	bardzo	istotnych	zmian	w	funkcjonowanie	Unii	
Europejskiej.	Jedną	z	nich	jest	np.	to,	że	zniesiony	zostanie	system	filarowy,	choć	zostaną	zachowa-

5	 	Informacje	o	wszystkich	traktatach	regulujących	funkcjonowanie	UE	można	znaleźć	na	stronie	Komisji	Europejskiej:	
http://europa.eu/abc/treaties/index_pl.htm	(w	języku	polskim).
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ne	pewne	własności	II	 i	III	filaru.	Zmiany	nie	zostaną	jednak	wprowadzone	natychmiast.	Programy	
w	obecnej	postaci	realizowane	będą	do	końca	perspektywy	finansowej	2007	–	2013.

proGraMy
Ogólnie	rzecz	biorąc,	instrumentem	realizacji	danej	polityki	są	programy.	Dofinansowanie	jest	dostęp-
ne	zarówno	w	 ramach	programów	prowadzonych	przez	Komisję	 (tym	programom	poświęcona	 jest	
I	część	Przewodnika),	jak	i	w	ramach	programów	realizowanych	przez	władze	krajowe	i	regionalne	
(część	II),	finansowanych	z	funduszy	strukturalnych.

W	obecnej	perspektywie	finansowej	(2007	–	2013)	działają	następujące	programy	(według	pozycji	
w	budżecie	UE):

Dział 1 A: Konkurencyjność na rzecz wzrostu i zatrudnienia:
•	Siódmy	ramowy	program	badawczy	[2007	–	2013];
•	Sieci	transeuropejskie	–	transport	[2007	–	2013];
•	Sieci	transeuropejskie	–	energia	[2007	–	2013];
•	Galileo	(system	radionawigacji	satelitarnej)	[2007	–	2013];
•	Marco	Polo	II	(wpływ	systemu	transportu	towarowego	na	środowisko)	[2007	–	2013];
•	Uczenie	się	przez	całe	życie	[2007	–	2013];
•	Program	ramowy	na	rzecz	konkurencyjności	i	innowacji	[2007	–	2013];
•	Progress	(Program	na	rzecz	zatrudnienia	i	solidarności	społecznej)	[2007	–	2013];
•	Custom	(ułatwianie	działalności	handlowej	prowadzonej	zgodnie	z	przepisami	zapobieganie	nie-
uczciwemu	i	niezgodnemu	z	prawem	handlowi)	[2008	–	2013];
•	fiscalis	(współpraca	między	władzami	podatkowymi;	walka	z	oszustwami	podatkowymi)	[2008	
–	2013];
•	Hercule	II	(ochrona	interesów	finansowych	UE);
•	Wycofanie	z	eksploatacji	elektrowni	jądrowych:	Ignalina;	Bohunice	[2007	–	2013];
•	Pericles	(ochrona	euro	przed	podrabianiem)	[2007	–	2013];
•	Środki	związane	ze	zwalczaniem	zanieczyszczeń	[2007	–	2013];
•	Erasmus	Mundus	[2009	–	2013].

Dział 1 B: spójność na rzecz wzrostu i zatrudnienia:
•	fundusze	strukturalne	ogółem,	w	tym:

•	 Europejski	fundusz	Rozwoju	Regionalnego	[2007	–	2013];
•	 Europejski	fundusz	Społeczny	[2007	–	2013];

•	fundusz	Spójności	[2007	–	2013].

Dział 2: Zarządzanie zasobami naturalnymi i ich ochrona:
•	Wydatki	rynkowe	i	pomoc	bezpośrednia	[2007	–	2013];
•	Rozwój	obszarów	wiejskich	[2007	–	2013];
•	Wspólna	polityka	rybołówstwa	i	prawo	morskie	[2007	–	2013];
•	Europejski	fundusz	Rybacki	[2007	–	2013];
•	LIfE+	(instrument	finansowy	na	rzecz	ochrony	środowiska)	[2007	–	2013].

Dział 3 A: wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość:
•	Europejski	fundusz	na	rzecz	Integracji	Obywateli	Państw	Trzecich	[2007	–	2013];
•	Prawa	podstawowe	i	obywatelstwo	[2007	–	2013];
•	Wymiar	sprawiedliwości	w	sprawach	karnych	[2007	–	2013];
•	 Zapobieganie,	środki	gotowości	oraz	likwidacja	skutków	aktów	terrorystycznych	[2007	–	2013];
•	Zapobieganie	i	zwalczanie	przestępczości	[2007	–	2013];
•	Europejski	 fundusz	 na	 rzecz	 Uchodźców	 (wsparcie	 wysiłków	 UE	 w	 zakresie	 przyjmowania	
uchodźców;	wspólne	procedury	azylowe)	[2008	–	2013];
•	Europejski	fundusz	Powrotu	Imigrantów	(powrót	obywateli	krajów	trzecich	nielegalnie	zamiesz-
kujących	w	UE)	[2008	–	2013];
•	fundusz	Granic	Zewnętrznych	[2007	–	2013];
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•	Daphne	(walka	z	przemocą)	[2007	–	2013];
•	Wymiar	sprawiedliwości	w	sprawach	cywilnych	[2007	–	2013];
•	Upowszechnianie	informacji	o	narkotykach	i	zapobieganie	ich	spożyciu	[2007	–	2013].

Dział 3 B: obywatelstwo:
•	 Instrument	finansowy	ochrony	ludności	[2007	–	2013];
•	Publiczna	ochrona	zdrowia	[2008	–	2013];
•	Ochrona	konsumentów	[2007	–	2013];
•	Kultura	[2007	–	2013];
•	Młodzież	w	działaniu	[2007	–	2013];
•	Media	2007	(wsparcie	europejskiego	sektora	audiowizualnego)	[2007	–	2013];
•	Europa	dla	obywateli	[2007	–	2013].

Dział 4: Unia Europejska jako partner na arenie międzynarodowej:
•	 Instrument	pomocy	przedakcesyjnej	[2007	–	2013];
•	 Instrument	współpracy	w	dziedzinie	bezpieczeństwa	jądrowego	[2007	–	2013];
•	Pomoc	makrofinansowa	[2007	–	2013];
•	Wspólna	Polityka	Zagraniczna	i	Bezpieczeństwa	[2007	–	2013];
•	Rezerwa	na	gwarancje	pożyczkowe	[2007	–	2013];
•	 Instrument	finansowania	współpracy	z	państwami	i	terytoriami	uprzemysłowionymi	oraz	innymi	
państwami	i	terytoriami	o	wysokich	dochodach	[2007	–	2013];
•	 Instrument	finansowy	ochrony	ludności	[2007	–	2013];
•	Europejski	instrument	sąsiedztwa	i	partnerstwa	[2007	–	2013];
•	 Instrument	finansowania	współpracy	na	rzecz	rozwoju	[2007	–	2013];
•	Europejski	instrument	na	rzecz	demokracji	i	praw	człowieka	[2007	–	2013];
•	 Instrument	na	rzecz	stabilności	[2007	–	2013];
•	Pomoc	humanitarna	[2007	–	2013];
•	Rezerwa	na	pomoc	nadzwyczajną.

Inne instrumenty:
•	fundusz	 Solidarności	 Unii	 Europejskiej	 (pomoc	 finansowa	 w	 przypadku	 poważnej	 katastrofy	
w	państwie	członkowskim	lub	kraju	kandydującym);
•	Europejski	fundusz	Dostosowania	do	Globalizacji.

Informacje	na	temat	możliwości	uzyskania	dotacji	według	obszarów	polityki	można	znaleźć	na	stronie	
Komisji	dotyczącej	dotacji:	http://ec.europa.eu/grants,	natomiast	informacje	o	przetargach	na	stronie	
http://ec.europa.eu/public_contracts	(strony	w	języku	angielskim,	niemieckim	i	francuskim).

Zarządzanie
Programami	zarządzają	dyrekcje	generalne	ds.	różnych	dziedzin	oraz	służby	Komisji	Europejskiej,	np.:	
Dyrekcja	Generalna	ds.	Edukacji	i	Kultury,	Dyrekcja	Generalna	ds.	Zatrudnienia,	Spraw	Społecznych	
i	Równości	Szans,	Biuro	Współpracy	EuropeAid,	Agencja	Wykonawcza	ds.	Zdrowia	i	Konsumentów.

Dla	niektórych	programów	tworzone	są	agencje	krajowe,	którym	Komisja	powierza	część	zadań	zwią-
zanych	z	wdrażaniem	programu.	W	państwach	członkowskich	ustanawiane	są	również	punkty	kon-
taktowe,	których	zadaniem	jest	promocja	programu	oraz	informowanie	i	szkolenie	podmiotów,	które	
chcą	się	ubiegać	o	dofinansowanie.

fundusze	polityki	spójności	(fundusze	strukturalne:	Europejski	fundusz	Społeczny	i	Europejski	fun-
dusz	Rozwoju	Regionalnego,	a	także	fundusz	Spójności)	zarządzane	są	na	poziomie	państw	człon-
kowskich	(dlatego	opisaliśmy	je	oddzielnie	w	części	II	A	i	B	przewodnika).	Administracja	państwowa	
tworzy	pod	kontrolą	Komisji	system	wdrażania	pieniędzy	przyznanych	danemu	państwu.

Miejsce	składania	wniosków	zależy	od	rodzaju	finansowania.	fundusze	polityki	spójności	zarządzane	
są	na	szczeblu	krajowym	i/lub	regionalnym,	w	związku	z	czym	wnioski	są	składane	do	władz	kra-
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jowych	 i/lub	 regionalnych	 i	 przez	 nie	 oceniane.	W	przypadku	 dotacji	 oferowanych	w	 programach	
obejmujących	inne	obszary	polityki,	wnioski	należy	składać	bezpośrednio	do	Komisji	Europejskiej	lub	
agencji	wykonawczej	prowadzącej	dany	program.	W	niektórych	programach	koordynowanie	wdraża-
nia	zostało	delegowane	na	instytucje	w	państwach	członkowskich	i	tam	trzeba	składać	wnioski.

organizacje jako beneficjenci dofinansowania
Komisja	przyznaje,	 że	organizacje	pozarządowe	w	sposób	oczywisty	kwalifikują	się	do	otrzymania	
znacznej	części	pieniędzy	z	budżetu	Unii,	ponieważ	są	aktywne	w	wielu	obszarach	objętych	jej	po-
lityką	 jako	organizacje	nienastawione	na	osiąganie	zysku,	co	 jest	wstępnym	warunkiem	uzyskania	
funduszy	UE.

Komisja	szacuje,	że	co	roku	na	projekty	organizacji	pozarządowych	przyznaje	bezpośrednio	ponad	
1	mld	euro,	głównie	w	dziedzinie	stosunków	zewnętrznych:	na	programy	dotyczące	współpracy	na	
rzecz	rozwoju,	praw	człowieka,	demokracji,	a	w	szczególności	pomocy	humanitarnej	(400	mln	euro).	
Znaczne	kwoty	przydzielane	są	również	w	samej	UE	w	sektorach:	społecznym	(70	mln	euro),	edukacji	
(50	mln	euro)	oraz	ochrony	środowiska	(dane	Komisji	z	2007	r.).

Często	pojawiające	się	w	przeróżnych	dokumentach	określenia	„organizacje	pozarządowe”	czy	„orga-
nizacje	społeczeństwa	obywatelskiego”	nie	są,	jak	wiadomo,	terminami	prawnymi.	Jest	to	po	prostu	
wygodny	dla	Komisji	Europejskiej	termin	na	określenie	organizacji,	które	mają	następujące	cechy:
•	nie	mają	 na	 celu	 przynoszenia	 zysku	 (choć	mogą	 zatrudniać	 pracowników	 za	wynagrodzeniem	
i	prowadzić	działalność	przynoszącą	dochody,	nie	rozprowadzają	zysków	wśród	członków);
•	działają	na	zasadzie	dobrowolności;
•	muszą	być	w	pewnym	stopniu	sformalizowane	lub	zinstytucjonalizowane	(np.	działać	na	podstawie	
statutu	lub	innych	dokumentów	wyznaczających	ich	zadania,	cele	i	zakres	działania);	
•	 odpowiadają	przed	członkami	i	darczyńcami;
•	 są	niezależne,	w	szczególności	od	władz	publicznych,	partii	politycznych	lub	organizacji	komercyjnych;
•	nie	są	nastawione	na	osiąganie	własnych	celów:	ich	celem	jest	służenie	wybranym	grupom	społecz-
nym	lub	społeczeństwu	jako	całości.
Konkretne	kryteria	decydujące	o	 tym,	czy	dana	organizacja	uznawana	 jest	za	kwalifikującą	się	do	
pozyskania	funduszy	UE,	zawarte	są	w	poszczególnych	zaproszeniach	do	składania	wniosków.	

Rodzaje dofinansowania
Główne	rodzaje	finansowania	z	budżetu	UE	w	ramach	programów	to:	dotacje	przyznawane	na	współ-
finansowanie	 realizacji	 konkretnych	 projektów	 lub	 celów,	 zazwyczaj	 na	 podstawie	 zaproszenia	 do	
składania	wniosków	oraz	zamówienia	publiczne	przyznawane	na	podstawie	zaproszenia	do	składania	
ofert	w	celu	zakupu	usług	lub	towarów,	aby	zapewnić	funkcjonowanie	instytucji	lub	programów	UE.

fundusze,	jakie	w	praktyce	może	otrzymać	organizacja	pozarządowa,	są	dwojakiego	rodzaju.	Może	
ona	złożyć	wniosek	dotyczący	konkretnego	projektu	w	ramach	danego	programu	unĳnego	w	odpowie-
dzi	na	ogłoszony	konkurs	i,	jeśli	zostanie	on	przyjęty,	ten	konkretny	projekt	będzie	współfinansowany	
przez	UE	przez	dotację	na	działanie.

W	 ramach	niektórych	programów	możliwe	 jest	 –	 także	w	odpowiedzi	 na	 konkurs	 –	 ubieganie	 się	
o	dotację	operacyjną,	czyli	pieniądze	na	współfinansowanie	działalności	organizacji,	pod	warunkiem	
że	organizacja	dąży	do	osiągnięcia	celu	będącego	przedmiotem	interesu	ogólnounĳnego	lub	stawia	
sobie	za	priorytet	cel	stanowiący	część	polityki	UE.	Dotacja	jest	przydzielana	po	dokonaniu	analizy	
działalności	ubiegającej	się	o	nią	organizacji,	jej	zakresu,	rocznego	planu	pracy,	zgodności	z	prioryte-
tami	polityki	itp.,	nie	zaś	na	podstawie	oceny	projektu.

Zasady i procedury do i po 2013 r.
Ogólne	zasady	rządzące	dotacjami	i	zamówieniami	(uproszczenia	w	stosunku	do	poprzedniej	perspek-
tywy	finansowej):
•	 granty	do	25	tys.	euro	wymagają	mniejszej	liczby	dokumentów;
•	praca	wykonywana	przez	pracowników	może	być	częścią	wkładu	finansowego	beneficjenta;
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•	po	uprzedniej	ocenie	ryzyka	finansowego	przy	grantach	poniżej	60	tys.	euro,	gwarancje	finansowe	
wymagane	przed	przekazaniem	pierwszej	transzy	dopłaty	mogą	nie	być	konieczne;
•	 zakupy	dokonane	na	kwotę	mniejszą	lub	równą	60	tys.	euro,	przy	wykorzystaniu	pieniędzy	pocho-
dzących	z	grantu,	wymagają	jedynie	zachowania	zasady	finansowej	racjonalności	wydatków	i	braku	
konfliktu	interesów;
•	próg	60	tys.	euro	dla	zamówień	publicznych	objętych	uproszczoną	procedurą	przetargową;
•	wyższe	dofinansowanie	dla	organizacji	starających	się	o	małe	granty	unĳne	i	możliwość	złożenia	
prostego	oświadczenia	woli,	zamiast	skomplikowanej	dokumentacji	potwierdzającej	niekaralność;
•	 uproszczenia	w	zamówieniach	publicznych	obejmujących	procedury	pomocy	dla	krajów	trzecich,	ale	
z	wyższymi	progami	(200	tys.	euro	dla	usług,	150	tys.	euro	dla	zaopatrzenia,	5	mln	euro	dla	robót);
•	próg,	powyżej	którego	wymagana	jest	kontrola	zewnętrzna,	wynosi	500	tys.	euro	lub	więcej	w	przy-
padku	konkretnych	projektów	oraz	100	tys.	euro	lub	więcej	w	przypadku	finansowania	kosztów	ope-
racyjnych	organizacji.

Ogólnie	rzecz	ujmując,	zasady	i	procedury	są	wciąż	bardzo	skomplikowane	i	wiele	podmiotów,	w	tym	
organizacji	pozarządowych,	od	 lat	 stale	 zgłasza	Komisji	postulaty	uproszczenia	 tego	 systemu.	Pod	
koniec	 2009	 r.	 Dyrekcja	 Generalna	 ds.	 Budżetu	 zdecydowała	 się	 przeprowadzić	 konsultacje	 spo-
łeczne6	wśród	wszystkich	zainteresowanych	stron.	Zebrane	opinie	i	uwagi	będą	rozważane	podczas	
zbliżającego	się	przeglądu	wspomnianego	 tu	 już	 rozporządzenia	finansowego	 i	odnoszących	się	do	
niego	zasad	wdrażania.	Nowe	propozycje,	które	Komisja	ma	przedstawić	w	połowie	2010	r.,	mają	
być	następnie	negocjowane	z	Radą	UE	i	Parlamentem	Europejskim.	Zgodnie	z	Traktatem	Lizbońskim,	
który	będzie	już	wtedy	obowiązywał,	nowe	rozporządzenie	finansowe	zostanie	przyjęte	w	procedurze	
współdecyzji	 przez	 Radę	 i	 Parlament,	 po	 konsultacji	 z	 Europejskim	 Trybunałem	Obrachunkowym,	
w	ramach	zwykłej	procedury	legislacyjnej.

uniJna polityka SpÓJnoŚci i JeJ FunduSze
Jak	już	wspomniane	zostało	wyżej,	największe	kwoty	przeznaczane	są	z	budżetu	UE	na	wparcie		spój-
ności	i	konkurencyjności.	Instrumentem	polityki	spójności	(można	się	również	spotkać	z	określeniami:	
polityka	regionalna	i	polityka	strukturalna;	wszystkie	trzy	stosowane	są	często	zamiennie,	gdyż	mają	
w	istocie	rzeczy	wspólny	cel:	wyrównanie	różnic	gospodarczych	między	regionami	Unii	Europejskiej	
i	poziomem	życia	mieszkańców)	są	fundusze	strukturalne.	Obecnie	działają	dwa:	Europejski	fundusz	
Społeczny	(EfS)	oraz	Europejski	fundusz	Rozwoju	Regionalnego	(EfRR).	W	dużym	skrócie,	ich	za-
daniem	jest	wspieranie	restrukturyzacji	i	modernizacji	gospodarek	krajów	UE.	Oba	wdrażane	są	na	
poziomie	regionów.

EfS,	uruchomiony	w	1957	r.,	jest	głównym	narzędziem	finansowym	Unii	Europejskiej	służącym	do	
inwestowania	w	tzw.	kapitał	ludzki,	czyli	po	prostu	w	ludzi.	Wspiera	zatrudnienie	i	pomaga	zdoby-
wać	lepsze	wykształcenie	i	umiejętności.	Swoim	zakresem	obejmuje	także	przeciwdziałanie	zjawisku	
wykluczenia	społecznego,	kształcenie	ustawiczne,	doskonalenie	kadr	gospodarki,	rozwój	przedsiębior-
czości,	zwiększanie	dostępu	i	uczestnictwa	kobiet	na	rynku	pracy.

Największy	fundusz	–	EfRR	–	finansuje	wszystkie	programy	unĳne,	które	mają	na	celu	pomoc	mniej	
rozwiniętym	regionom:	rozwój	lokalny,	zatrudnienie,	poprawę	infrastruktury	oraz	ochronę	i	poprawę	
stanu	środowiska,	ale	także	rozwój	turystyki,	inwestycje	w	dziedzinie	kultury	oraz	rozwój	społeczeń-
stwa	informacyjnego.

Ponadto	działa	także	fundusz	Spójności,	który	co	prawda	podlega	podobnym	zasadom,	jak	fundusze	
strukturalne,	ale	wdrażany	jest	na	poziomie	państw	członkowskich,	a	nie	regionów.	Pieniądze	kiero-
wane	są	do	tych	państw	UE,	w	których	DNB	na	jednego	mieszkańca	jest	niższy	niż	90%	średniej	
unĳnej.	Jego	celem	jest	ułatwienie	integracji	słabiej	rozwiniętych	krajów	poprzez	budowę	sieci	trans-
portowych	oraz	obiektów	ochrony	środowiska	o	znaczeniu	ponadregionalnym.	Z	tego	funduszu	można	

6	 	Dokument	konsultacyjny:	http://ec.europa.eu/budget/library/consultations/fRconsult2009/consultation_paper_en.pdf	
(w	języku	angielskim).
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otrzymać	dofinansowanie	na	duże	projekty	inwestycyjne.	Głównymi	odbiorcami	pomocy	są	jednostki	
samorządu	terytorialnego,	tworzone	przez	nie	związki	gmin	lub	inne	podmioty	publiczne.

Zupełnie	 innym	 rodzajem	 funduszy	 są:	 Europejski	 fundusz	 Rolny	 Rozwoju	 Obszarów	 Wiejskich	
(EfRROW)	i	Europejski	fundusz	Rybacki.	Po	zrealizowaniu	budżetu	UE	na	lata	2000	–	2006,	zostały	
one	wyłączone	z	funduszy	strukturalnych	i	są	obecnie	zarządzane	w	ramach	unĳnej	Wspólnej	Polityki	
Rolnej	i	Wspólnej	Polityki	Rybackiej7.

ogólne zasady polityki spójności
Sposób,	w	jaki	fundusze	są	wydatkowane,	opiera	się	na	podziale	odpowiedzialności	w	ramach	zasady	
partnerstwa.	Zakłada	ona	współpracę	między	Komisją	Europejską	a	odpowiednimi	władzami	publicz-
nymi	danego	państwa	na	szczeblu	krajowym,	regionalnym	i	lokalnym,	a	także	z	partnerami	gospodar-
czymi	i	społecznymi.	Współpraca	powinna	istnieć	zarówno	na	etapie	programowania,	jak	i	realizacji.

Inna	ważna	zasada	mówi,	że	fundusze	powinny	uzupełniać	fundusze	poszczególnych	państw	człon-
kowskich,	a	nie	zastępować	je.	Działania	UE	nie	powinny	zastępować	działań	na	szczeblu	krajowym	
i	regionalnym,	ale	je	wzmacniać.	Zgodnie	z	tą	zasadą,	dotacja,	jaką	mogą	otrzymać	na	swoje	projekty	
organizacje	pozarządowe,	przedsiębiorcy,	gminy	czy	np.	instytucje	szkolnictwa,	nie	pochodzi	w	całości	
z	funduszy	Unii	–	częściowo	finansowana	jest	z	pieniędzy	krajowych.

Pozostałe	zasady	to:	zasada	subsydiarności	(oznacza,	że	wszelkie	działania	powinny	być	podejmowane	
na	możliwie	najniższym	szczeblu	zdolnym	do	ich	realizacji	w	obrębie	regionu	lub	państwa	członkow-
skiego),	koncentracji	(polega	na	ograniczeniu	wsparcia	z	pieniędzy	unĳnych	jedynie	do	tych	typów	dzia-
łań,	 które	mają	podstawowe	znaczenie	dla	 spójności	 społeczno-gospodarczej	Unii),	programowania	
(instytucje	UE	kontrolują	i	monitorują	wykorzystanie	funduszy,	by	proces	ten	był	zgodny	z	polityką	UE	
i	wytycznymi	Komisji	Europejskiej)	oraz	koordynacji	(skupianie	działań	i	instrumentów	polityki	spójno-
ści	na	priorytetach,	które	mają	podstawowe	znaczenie	dla	spójności	społeczno-gospodarczej	Unii).

Polityka spójności w latach 2007 – 2013
fundusze	podzielone	są	w	ramach	trzech	obszarów,	zwanych	celami:
•	Konwergencja	(z	łac.	spójność):	wspierany	jest	rozwój	infrastruktury	oraz	potencjału	gospodarcze-
go	i	społecznego	najbiedniejszych	regionów	(prawie	82%	wszystkich	wydatków	w	ramach	funduszy	
strukturalnych);
•	Konkurencyjność	regionalna	i	zatrudnienie:	wparcie	dla	innowacji	i	badań	naukowych,	zrównowa-
żonego	rozwoju	oraz	szkolenia	zawodowego	w	mniej	rozwiniętych	regionach	(prawie	16%);
•	Europejska	współpraca	terytorialna:	wspieranie,	promowanie	i	realizowanie	wspólnych	projektów	
o	charakterze	międzynarodowym	na	terytorium	całej	Unii	Europejskiej.

Ogólnie	rzecz	biorąc,	pieniądze	dzielone	są	tak,	aby	więcej	dostawały	regiony	znajdujące	się	w	gorszej	
sytuacji	społeczno-gospodarczej.	Wykorzystanie	tych	pieniędzy	ma	być	skoncentrowane	na	przyspie-
szeniu	rozwoju	regionów	słabiej	rozwiniętych.	Mniej	zamożne	państwa	członkowskie	otrzymują	więc	
więcej	niż	bogatsze,	a	część	państw,	w	tym	Polska,	otrzymuje	z	budżetu	więcej,	niż	wpłaca.	Można	
powiedzieć,	że	kwoty	wpłacane	do	budżetu	przez	poszczególne	państwa	odzwierciedlają	poziom	ich	
zamożności.	Jednak	Wielka	Brytania,	Holandia,	Niemcy,	Austria	i	Szwecja	korzystają	ze	zniżek	przy	
obliczaniu	swoich	składek.

Według	obliczeń	Komisji	Europejskiej8,	w	Unii	 liczącej	dziś	27	państw,	do	objęcia	pomocą	kwalifi-
kuje	się	168	regionów,	o	ludności	liczącej	314	mln	mieszkańców.	Jeśli	PKB	na	jednego	mieszkańca	
w	danym	regionie	jest	mniejszy	niż	75%	średniej	UE,	taki	region	może	liczyć	na	finansowe	wsparcie	
w	ramach	celu	Konwergencja.

7	 	 Informacje	na	 temat	 tych	 funduszy	 i	 realizowanych	w	 ich	 ramach	Programu	Rozwoju	Obszarów	Wiejskich	2007	
–	2013	i	Programu	Operacyjnego	Zrównoważony	rozwój	sektora	rybołówstwa	i	nadbrzeżnych	obszarów	rybackich	2007	
–	2013	można	 znaleźć	na	 stronach	 internetowych	Ministerstwa	Rolnictwa	 i	Rozwoju	Wsi:	www.minrol.gov.pl,	 które	
zarządza	nimi	w	Polsce	oraz	w	części	II	A	tego	Przewodnika.
8	 	http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/object/index_pl.htm
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W	przypadku	gdy	wszystkie	regiony	danego	kraju	mają	niski	PKB,	wówczas	cały	kraj	może	liczyć	na	
wsparcie	finansowe.	Tak	jest	m.in.	w	przypadku	Polski:	wszystkie	województwa	otrzymują	wsparcie	
z	Europejskiego	funduszu	Społecznego	 i	Europejskiego	funduszu	Rozwoju	Regionalnego.	W	 takiej	
sytuacji	są	też	Bułgaria,	Estonia,	Łotwa,	Litwa,	Malta,	Rumunia	i	Słowenia.
Są	także	kraje,	w	których	tylko	niektóre	regiony	są	objęte	pomocą	unĳną	(np.	część	wschodnia	Nie-
miec,	niektóre	regiony	Wielkiej	Brytanii,	Grecji,	Hiszpanii,	francji,	Czech,	Włoch,	Portugalii	i	Słowacji).

Cel	Konwergencja	obejmuje	84	regiony	w	17	państwach	(154	mln	mieszkańców),	a	także	16	regio-
nów	(populacja	16,4	mln),	gdzie	poziom	PKB	nieznacznie	tylko	przewyższa	próg	75%	średniej	UE.	Te	
ostatnie	objęte	są	stopniowo	wygasającą	pomocą	przejściową	(określaną	jako	phasing-out)	w	związku	
z	rozszerzeniem	Unii	(tzw.	efekt	statystyczny:	PKB	poniżej	75%	dla	UE	składającej	się	z	15	państw	
przed	2004	r.,	ale	powyżej	tej	wartości	dla	UE	liczącej	25	państw	po	2004	r.).	Chodzi	o	państwa,	
które	byłyby	objęte	celem	Konwergencja,	gdyby	próg	pozostał	na	poziomie	75%	średniego	PKB	liczo-
nego	dla	państw	„starej”	Unii.

Wszystkie	regiony,	które	nie	są	objęte	celem	Konwergencja	lub	pomocą	przejściową,	kwalifikują	się	do	
otrzymania	wsparcia	finansowego	celu	Konkurencyjność	i	zatrudnienie.	Do	2013	r.	regiony,	które	były	
objęte	dawnym	Celem	1	(polityka	spójności	w	latach	2000	–	2006	była	trochę	inaczej	zorganizowa-
na,	ale	Cel	1	także	zakładał	wspieranie	rozwoju	mniej	zamożnych	regionów)	i	których	PKB	przekracza	
75%	średniej	UE-15,	korzystają	z	malejącej	pomocy	przejściowej	(phasing-in).

Cel	 Europejska	 współpraca	 terytorialna	 wzmacnia	 współpracę	 transgraniczną,	 ponadnarodową	
i	między	regionalną.	Współpraca	 transgraniczna	 obejmuje	52	 regiony	 leżące	wzdłuż	wewnętrznych	
granic	lądowych	i	niektórych	zewnętrznych	granic	lądowych	oraz	te	leżące	wzdłuż	granic	morskich	
oddalonych	od	siebie	o	nie	więcej	niż	150	km.	W	przypadku	współpracy	ponadnarodowej	 jest	 to	
13	regionów,	takich	 jak	obszar	Morza	Bałtyckiego,	regiony	Alp	 i	Morza	Śródziemnego.	Współpraca	
między	regionalna	obejmuje	wszystkie	regiony	Europy.

FunduSze Strukturalne dla polSki
Jak	 to	 zostało	 wyjaśnione	 wyżej,	 Polska	 otrzymuje	 finansowe	 wsparcie	 z	 Unii	 w	 ramach	 polityki	
spójności	(cel	Konwergencja).	To	właśnie	w	ramach	tego	obszaru	polityki	do	Polski	płyną	ogromne	
kwoty	pieniędzy	zwanych	funduszami	strukturalnymi,	unĳnymi	czy	europejskimi.	Dlatego	II	część	tego	
Przewodnika	poświęciliśmy	możliwościom	uzyskania	przez	organizacje	pozarządowe	dofinansowania	
projektów	w	ramach	tych	właśnie	funduszy.

Według	 danych	 Ministerstwa	 Rozwoju	 Regionalnego	 (MRR),	 które	 zarządza	 tymi	 funduszami,	
w	2007	r.	do	Polski	trafiło	7,8	mld	euro	(co	stanowi	7,4%	wszystkich	unĳnych	wydatków).	Po	zapła-
ceniu	składki,	zostało	około	5,1	mld	euro.	Wynika	z	tego,	że	wpłaciliśmy	jedną	czwartą	część	tego,	
co	otrzymaliśmy.	MRR	podaje,	że	w	latach	2007	–	2013	Polska	otrzyma	najwięcej	ze	wszystkich	
krajów	członkowskich:	około	87	mld	euro	(ostateczna	suma	zależy	oczywiście	od	poziomu	kursu	euro	
względem	złotego),	a	do	budżetu	odda	22	mld	euro.

Polska,	tak	jak	inne	kraje,	musiała	przygotować	ramy	formalne	i	merytoryczne	wdrożenia	funduszy	
(zarówno	tych	na	lata	2007	–	2013,	jak	i	wcześniejszych:	2004	–	2006).	Odbywało	się	to	w	stałej	
współpracy	z	Komisją	Europejską.	Na	podstawie	unĳnego	dokumentu	o	nazwie	Strategiczne	Wytyczne	
Wspólnoty9,	 określającego	 obszary,	 na	 które	 powinny	 zostać	 przeznaczone	 dotacje	 unĳne,	wszyst-
kie	kraje	musiały	opracować	swoje	Narodowe	Strategiczne	Ramy	Odniesienia	(polski	dokument	nosi	
nazwę	„Narodowa	Strategia	Spójności”10).	Jest	to	najważniejszy	dokument	związany	z	funduszami.	
Znajdziemy	w	nim	informacje,	na	co	zostaną	wydane	w	danym	kraju	pieniądze	z	EfRR,	EfS	oraz	
funduszu	Spójności	w	ramach	budżetu	UE	w	latach	2007	–	2013.

9	 	http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2007/osc/index_pl.htm
10		www.funduszeeuropejskie.gov.pl/WstepDofunduszyEuropejskich/Strony/NSS.aspx



Celem	 strategicznym	 polskiej	 Narodowej	 Strategii	 Spójności	 (NSS)	 jest	 „tworzenie	 warunków	 dla	
wzrostu	konkurencyjności	gospodarki	polskiej	opartej	na	wiedzy	i	przedsiębiorczości,	zapewniającej	
wzrost	zatrudnienia	oraz	wzrost	poziomu	spójności	społecznej,	gospodarczej	i	przestrzennej”.

system wdrażania funduszy
Cele	 Narodowej	 Strategii	 Spójności	 realizowane	 są	 za	 pomocą	 tzw.	 krajowych	 programów	 opera-
cyjnych	(przygotowanych	 i	zarządzanych	przez	Ministerstwo	Rozwoju	Regionalnego)	 i	 regionalnych	
programów	operacyjnych	(zarządy	województw):
•	Program	Infrastruktura	i	Środowisko	(finansowany	z	EfRR	i	funduszu	Spójności),
•	Program	Innowacyjna	Gospodarka	(EfRR),
•	Program	Kapitał	Ludzki	(EfS),
•	Program	Rozwój	Polski	Wschodniej	(EfRR),
•	Programy	Europejskiej	Współpracy	Terytorialnej	(EfRR),
•	Program	Pomoc	Techniczna	(EfRR),
•	16	programów	regionalnych	(EfRR).

Za	przygotowanie	i	realizację	poszczególnych	programów	odpowiadają	tzw.	Instytucje	Zarządzające	
(IZ).	Dla	programów	krajowych	zlokalizowane	są	w	Ministerstwie	Rozwoju	Regionalnego,	a	dla	regio-
nalnych	–	w	urzędach	marszałkowskich	poszczególnych	województw.
Programy	operacyjne	zostały	przygotowane	na	podstawie	wspomnianych	wyżej	Strategicznych	Wy-
tycznych	Wspólnoty	oraz	NSS.	Wszystkie	programy,	podobnie	 jak	NSS,	zostały	zatwierdzone	przez	
Radę	Ministrów,	a	następnie	przesłane	do	Komisji	Europejskiej.	Przez	kilka	miesięcy	trwały	negocjacje	
dotyczące	różnych	spornych	zapisów.	Negocjacje	te	zakończyły	się	przyjęciem	przez	Komisję	popra-
wionych	programów	pod	koniec	2007	r.

JawnoŚĆ i przeJrzyStoŚĆ
Dofinansowanie	udzielane	jest	z	pieniędzy	publicznych.	Dlatego,	przed	30	czerwca	każdego	roku,	dy-
rekcje	generalne	Komisji	Europejskiej	publikują	na	swoich	stronach	listy	dotacji	przyznanych	w	ciągu	
poprzedniego	roku	(z	wyjątkiem	dotacji	w	formie	stypendiów	dla	osób	indywidualnych).	Informacje	
na	temat	beneficjentów	według	obszarów	polityki	można	również	znaleźć	na	zbiorczej	stronie:	http://
ec.europa.eu/beneficiaries/fts/beneficiaries_en.htm	(strona	w	języku	angielskim,	niemieckim	i	francu-
skim).

Jak	wspomniano	we	wstępie,	Komisja	Europejska	bezpośrednia	zarządza	około	22%	funduszy	z	bud-
żetu	UE	przeznaczanych	na	dotacje	i	zamówienia	publiczne	w	takich	obszarach,	jak:	badania	nauko-
we,	edukacja	i	szkolenia,	sieci	transportowe	i	energetyczne	itd.	Aby	ułatwić	opinii	publicznej	dostęp	do	
informacji,	stworzono	centralny	System	Przejrzystego	finansowania:	http://ec.europa.eu/beneficiaries/
fts/index_en.htm	(strona	w	języku	angielskim,	niemieckim	i	francuskim).	W	obecnej	wersji	obejmuje	
on	 około	10	mld	 euro	 pomocy.	 System	ma	być	 stopniowo	 rozszerzany	 o	wydatki	 administracyjne	
Komisji.

Opracowanie powstało na podstawie oficjalnych informacji Komisji Europejskiej i Ministerstwa Roz-
woju Regionalnego.
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czĘŚĆ i
 
FunduSze ue doStĘpne 
na pozioMie uniJnyM
W	części	tej	znajdą	Państwo	informacje	na	temat	wybranych	programów	i	instrumentów	finansowych	
ustanowionych	przez	Komisję	Europejską,	 służących	 realizacji	 polityki	UE	w	danym	obszarze,	np.	
edukacji,	kultury,	mediów,	młodzieży,	zdrowia	itd.	O	dofinansowanie	w	ich	ramach	mogą	się	ubiegać	
m.in.	organizacje	pozarządowe	ze	wszystkich	krajów	członkowskich,	ale	 także	z	krajów	spoza	UE.	
Zaprezentowane	tu	 informacje	pochodzą	z	oficjalnych	polskich	wersji	dokumentów	programowych.		
Przy	każdym	opisie	podana	została	podstawa	prawna	danego	programu.

Używane	tu	określenie	„fundusze	UE	dostępne	na	poziomie	unĳnym”	oznacza	fundusze	zarządzane	
i	wdrażane	przez	Komisję	na	poziomie	centralnym	(choć	często	za	pomocą	np.	specjalnych	struktur	
tworzonych	w	krajach	członkowskich	lub	krajach	spoza	UE,	o	czym	mowa	niżej).

Opisane	programy	i	instrumenty	są	zarządzane	i	koordynowane	przez	różne	biura	i	agencje	Komisji	
Europejskiej.	W	proces	 implementacji	 często	włączone	 są	 także	 specjalnie	w	 tym	 celu	 utworzone	
agencje	w	państwach	członkowskich,	którym	Komisja	deleguje	część	zadań.
Programy,	za	pomocą	których	Komisja	dostarcza	pomoc	krajom	spoza	UE,	wdrażane	są	centralnie,	
ale	przy	wsparciu	utworzonych	w	tym	krajach	swoich	delegatur.	W	niektórych	programach	utworzono	
sieci	punktów	kontaktowych	działające	na	poziomie	krajowym	lub	regionalnym,	w	których	podmioty	
zainteresowane	udziałem	czy	dofinansowaniem	mogą	uzyskać	informacje	i	wsparcie,	np.	w	postaci	
szkoleń.	Od	kilku	lat	w	całej	UE	działa	zarządzana	przez	Komisję	sieć	informacyjna	Europe	Direct.	
W	 jej	 skład	 wchodzą	 Punkty	 Informacyjne	 Europe	 Direct	 oraz	 Centra	 Dokumentacji	 Europejskiej.	
funkcjonują	one	także	w	Polsce.

Aby	 ułatwić	 Czytelnikom	 i	 Czytelniczkom	 zapoznawanie	 się	 z	 programami,	 szukaliśmy	w	 każdym	
z	nich	tych	samych	kluczowych	elementów:	cele,	struktura,	działania	finansowane,	rodzaje	i	poziom	
dofinansowania,	beneficjenci,	kwalifikujące	się	kraje,	terminy	naborów	wniosków,	instytucje	zarządza-
jące	programem.	Przyjęliśmy	zasadę	niepodawania	w	opisach	wysokości	kwot	zapisanych	na	dany	
program	w	budżecie	Unii,	aby	nie	utrudniać	odbioru	Przewodnika.	Dla	potencjalnych	projektodawców	
ważny	jest	poziom	dofinansowania	oraz	minimalne	i	maksymalne	kwoty	dotacji.	Skupiamy	się	przede	
wszystkim	na	dotacjach	na	projekty	i	dotacjach	operacyjnych	finansujących	koszty	działalności	orga-
nizacji	w	danym	okresie	budżetowym.

W	opisach	niektórych	programów	znalazły	się	informacje	o	konkretnych	datach	naborów	wniosków	
o	 dotacje.	Dotyczy	 to	 programów,	 które	mają	 z	 góry	 określony	 coroczny	 kalendarz	 naborów.	 Jeśli	
w	opisie	programu,	który	Państwa	interesuje,	brak	informacji	o	kalendarzu	naborów,	oznacza	to,	że	
terminy	nie	są	z	góry	określone	i	że	znaleźć	je	można	w	zaproszeniach	do	składania	wniosków.	Warto	
również	zajrzeć	do	rocznego	planu	prac	danego	programu.	

Adresy	stron	internetowych	opisanych	programów	i	instytucji	nimi	zarządzających	(oraz	innych	insty-
tucji	wspomagających)	zostały	zebrane	w	Załączniku	I.	
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wSkazÓwki dotyczące źrÓdeł inForMacJi 
o MoŻliwoŚciach uzySkania doFinanSowania
Dla	administracji	unĳnej	internet	jest	dziś	podstawowym	narzędziem	komunikowania	się	ze	wszelkimi	
zainteresowanymi	stronami.	Dostęp	do	najróżniejszych	dokumentów	jest	o	wiele	łatwiejszy	niż	jeszcze	
kilka	lat	temu.	Co	nie	znaczy	oczywiście,	że	jest	łatwy.	Jednym	z	podstawowych	problemów,	z	jakim	
stykają	się	osoby	chcące	zapoznać	się	z	treścią	dokumentów	unĳnych,	jest	bariera	językowa.	Co	praw-
da	dokumenty	o	charakterze	prawnie	wiążącym,	a	także	niektóre	inne	dokumenty,	są	publikowane	
w	Dzienniku	Urzędowym	UE	w	23	językach	urzędowych	(angielski,	bułgarski,	czeski,	duński,	estoń-
ski,	 fiński,	 francuski,	 grecki,	 hiszpański,	 irlandzki,	 litewski,	 łotewski,	maltański,	 niderlandzki,	 nie-
miecki,	polski,	portugalski,	rumuński,	słowacki,	słoweński,	szwedzki,	węgierski	i	włoski),	ale	ogromna	
liczba	przydatnych	organizacjom	materiałów,	nie	mówiąc	już	o	dokumentach	precyzujących	kryteria	
ubiegania	 się	 o	 dotacje,	 dostępna	 jest	 zazwyczaj	 tylko	w	 trzech	 językach:	 angielskim,	 francuskim	
i	niemieckim,	a	często	wyłącznie	w	języku	angielskim.

Na	pewno	byłoby	wielkim	ułatwieniem	w	pracy	wielu	organizacji,	gdyby	unĳne	strony	 internetowe	
i	materiały	 były	 tłumaczone	 na	wszystkie	 języki.	 Ale	 z	 drugiej	 strony	wymaga	 to	 coraz	większych	
nakładów	finansowych	na	służby	tłumaczeniowe.	Nakładów,	które	pochodzą	przecież	z	naszych	po-
datków.	Może	 lepiej	 jednak	 szukać	możliwości	 sfinansowania	 dokształcania	 językowego	 personelu	
naszych	organizacji	(korzystajmy	ze	wsparcia,	jakie	oferuje	Europejski	fundusz	Społeczny)	czy	zatrud-
nienia	osoby,	która	dobrze	zna	(przynajmniej)	jeden	z	trzech	najpowszechniej	używanych	w	admini-
stracji	unĳnej	języków.

Akty prawne UE1

Przypomnĳmy	to,	o	czym	mowa	była	we	wstępie	do	publikacji	w	części	poświęconej	budżetowi:	każdy	
realizowany	program	–	z	bardzo	nielicznymi	wyjątkami	–	wymaga	upoważniającego	aktu	prawnego,	
czyli	podstawy	prawnej,	 jako	niezbędnego	warunku	uruchomienia	pieniędzy.	W	podstawie	prawnej	
określa	się	cele	danego	działania	oraz	jego	koszt,	a	niejednokrotnie	także	limit	wydatków	w	perspekty-
wie	wieloletniej.	W	praktyce	wygląda	to	tak,	że	każdy	program	przygotowany	jest	przez	odpowiednie	
służby	Komisji,	a	następnie	jest	zatwierdzany	przez	Radę	UE,	a	czasem	także	przez	Parlament	Euro-
pejski	(o	ile	oczywiście	ciała	te	uznają,	że	dany	program	jest	potrzebny	i	są	na	to	pieniądze).

Aktami	prawnymi,	które	mają	zastosowanie	w	przypadku	programów	UE,	są	rozporządzenia	i	decyzje.
Rozporządzenia	to	mające	moc	wiążącą	zbiory	postanowień	o	charakterze	ogólnym	(adresatami	mogą	
być	zarówno	państwa,	jak	i	jednostki)	i	abstrakcyjnym	(dotyczą	nieokreślonej	liczby	przypadków	czy	
sytuacji).	W	polskim	porządku	prawnym	odpowiadają	 im	ustawy.	Rozporządzenia	są	obowiązkowo	
publikowane	w	Dzienniku	Urzędowym	Unii	Europejskiej.	Obowiązują	bezpośrednio	–	w	ich	przypadku	
transpozycja	 do	 krajowych	 porządków	prawnych	 ani	 inne	 dodatkowe	 działanie	 legislacyjne	 nie	 są	
potrzebne.	Każde	rozporządzenie	wchodzi	w	życie	w	określonym	terminie,	który	jest	w	nim	zawarty.	
Rozporządzenia	wydawane	są	przez	Radę	Unii	Europejskiej	i	Parlament	Europejski	albo	przez	Komisję	
Europejską.	Wyróżnia	się	dwa	rodzaje	rozporządzeń:	podstawowe	i	wykonawcze.	Zakres	tych	ostat-
nich	jest	ograniczony,	a	ich	postanowienia	nie	mogą	pozostawać	w	sprzeczności	z	odpowiadającymi	
im	zapisami	rozporządzeń	podstawowych.
Decyzje	są	wiążącymi	aktami	prawnymi	o	charakterze	indywidualnym	i	konkretnym:	skierowane	są	do	
określonego	grona	adresatów	i	dotyczą	ściśle	określonych	spraw	czy	sytuacji.	Odpowiadają	polskim	
decyzjom	administracyjnym.	Adresatami	decyzji	mogą	być	państwa	członkowskie	lub	osoby	prawne	
i	fizyczne.	Jeżeli	decyzja	jest	adresowana	do	wszystkich	państw	członkowskich,	wówczas	publikowa-
na	jest	w	Dzienniku	Urzędowym	UE,	jeżeli	zaś	skierowana	jest	do	mniejszej	liczby	adresatów	–	jest	
urzędowo	podana	 do	 ich	wiadomości.	Decyzje	wydawane	 są	 przez	Komisję	 i	 Radę	UE.	Organem	
współdecydującym	może	być	także	Parlament	Europejski.

1	 	Obowiązujący	od	1	grudnia	2009	r.	Traktat	Lizboński	nie	zmienił	nazewnictwa	aktów	prawnych.	Zamiast	propono-
wanych	wcześniej	ustaw	i	ustaw	ramowych,	mamy	wciąż	dyrektywy,	rozporządzenia,	decyzje.
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Treść	rozporządzenia	i	decyzji	to	bardzo	istotne	źródło	informacji:	dokumenty	te	zawierają	szczegóło-
we	dane	na	temat	programu:	określa	jego	cele,	obszary	zainteresowania,	metody	realizacji,	działania	
finansowane,	beneficjentów,	grupy	docelowe,	kraje	uczestniczące	w	jego	realizacji	itd.	Często	zdarza	
się,	że	na	stronach	interesującego	nas	programu	znajdujemy	jedynie	wersję	angielską	decyzji	o	jego	
ustanowieniu.	Nie	znaczy	 to,	że	nie	ma	wersji	polskiej.	Rozporządzenia	 i	decyzje	są	obowiązkowo	
publikowane	w	Dzienniku	Urzędowym	Unii	Europejskiej	(seria	L)	we	wszystkich	językach	urzędowych	
UE.	Zanim	więc	zabierzemy	się	za	mozolne	tłumaczenie	eurożargonu,	spróbujmy	odnaleźć	decyzję	
w	internetowej	edycji	Dziennika	Urzędowego	za	pomocą	oznaczeń	w	wersji	oryginalnej:	rok	podjęcia	
decyzji,	seria	i	numer	dokumentu.	Jeśli	brakuje	nam	tych	danych,	możemy	skorzystać	z	dwóch	wy-
szukiwarek	(wyszukiwanie	proste	i	zaawansowane	–	szczegóły	poniżej).

Oprócz	wyżej	wymienionych	istnieje	kilka	innych	rodzajów	aktów	nienazwanych	w	traktatach,	ale	mo-
gących	niekiedy	mieć	moc	wiążącą:	opinia,	zalecenie,	oświadczenie,	deklaracja,	protokół,	rezolucja,	
konkluzje,	wnioski,	wspólne	działanie,	komunikat,	obwieszczenie,	raport,	biała/	zielona	księga.	Mogą	
one	zawierać	szereg	przydatnych	szczegółów,	dlatego	warto	wiedzieć	o	ich	istnieniu.

Inne przydatne dokumenty
Bardzo	ważnym	dokumentem	są	także	roczne	plany	prac	(annual	work	plans	lub	annual	work	pro-
grammes).	Publikowane	są	przez	dyrekcje	generalne	Komisji,	które	zarządzają	danym	programem,	na	
stronach	internetowych	przed	31	marca	każdego	roku	(w	praktyce	często	pod	koniec	poprzedniego	
roku).	Plan	prac	określa:	ogólny	zarys	dotacji	w	danym	roku	(obszar	działalności,	cele,	harmonogram	
konkursów,	dostępny	budżet,	warunki	udziału,	wydatki	kwalifikowane).

Służby	Komisji	publikują	następnie:
•	w	przypadku	dotacji	–	ogłoszenia	o	konkursach,	tzw.	zaproszenia	do	składania	wniosków	(call	for	
proposals);
•	w	przypadku	zamówień	publicznych	–	ogłoszenia	o	przetargach,	tzw.	zaproszenia	do	składania	ofert	
(call	for	tender).
W	dokumentach	tych	zawarte	są	szczegółowe	informacje	na	temat	rodzajów	działań,	na	jakie	można	
otrzymać	dofinansowanie,	kryteriów	przyznawania	dotacji,	rodzaju	i	poziomu	dofinansowania,	termi-
nów	i	miejsca	składania	wniosków.
Zaproszenia	 do	 składania	wniosków/	 ofert	 publikowane	 są	 na	 stronach	 odpowiednich	dyrekcji	 ge-
neralnych	oraz	na	stronach	danego	programu,	a	 także	w	Dzienniku	Urzędowym	UE	(seria	C)	oraz	
w	Suplemencie	do	Dziennika	Urzędowego	Unii	Europejskiej	(seria	S).
Pełne	wersje	ogłoszeń	o	konkursach	są	często	dostępne	jedynie	w	języku	angielskim,	jednak	zazwy-
czaj	podstawowe	informacje	tłumaczone	na	pozostałe	języki.

W	przypadku	funduszy	polityki	zewnętrznej	UE	warto	zapoznać	się	z	wieloletnimi	dokumentami	stra-
tegicznymi	 i	programami	orientacyjnymi.	Wieloletnie	dokumenty	strategiczne	obejmujące	 jeden	lub	
kilka	krajów	stanowią	podstawę	realizacji	pomocy	i	są	ustalane	na	okres	nie	dłuższy	niż	siedem	lat.	
Określają	one	strategię	UE	w	zakresie	zapewniania	pomocy	w	ramach	danego	instrumentu,	z	uwzględ-
nieniem	potrzeb	 zainteresowanych	 krajów,	 priorytetów	UE,	 sytuacji	międzynarodowej	 oraz	 działań	
najważniejszych	partnerów.	Dokumenty	strategiczne	zawierają	programy	orientacyjne,	które	określają	
wybrane	priorytetowe	dziedziny	finansowania	przez	UE,	konkretne	cele	i	spodziewane	wyniki,	a	także	
orientacyjne	przydziały	środków	finansowych,	ogólnie	i	w	podziale	na	każdą	priorytetową	dziedzinę.	
Programy	te	są	ustalane	w	porozumieniu	z	zainteresowanym	krajem	lub	krajami	partnerskimi.
Dokumenty	te	można	znaleźć	na	stronach	odpowiednich	dyrekcji	generalnych	oraz	na	stronach	da-
nego	programu.

W	niektórych	programach	opublikowano	przewodniki	dla	beneficjentów	–	zazwyczaj	są	one	dostępne	
we	wszystkich	językach.



Jak i gdzie szukać informacji
Dziennik	Urzędowy	Unii	 Europejskiej	 (http://eur-lex.europa.eu),	 który	 jest	 głównym	 źródłem	 treści	
zamieszczanych	w	bazie	EUR-Lex,	 jest	publikowany	 rano,	po	każdym	dniu	 roboczym.	Ukazuje	się	
w	dwóch	seriach:	L	(akty	prawodawcze)	oraz	C	(informacje	i	zawiadomienia).	Dodatkowo	literami	E	
i	A	oznacza	się	Dzienniki	Urzędowe	publikowane	jako	załączniki	do	serii	C.
Baza	 EUR-Lex	 oferuje	 dwa	 narzędzia	wyszukiwania:	Wyszukiwanie	 proste	 oraz	Wyszukiwanie	 za-
awansowane.	Wyszukiwanie	zaawansowane	umożliwia	korzystanie	z	szerszego	wachlarza	kryteriów	
i	opcji	wyświetlania,	jednak	wyszukiwanie	proste	zazwyczaj	wystarcza,	gdy	mamy	podstawowe	infor-
macje	o	dokumencie,	którego	szukamy.	Do	dyspozycji	 jest	wiele	możliwości	wyszukiwania:	według	
słów,	daty,	autora,	numeru	naturalnego,	serii	itp.	Alternatywą	jest	przeszukanie	poszczególnych	zbio-
rów	i	wykazów	aktów	–	do	wyboru	mamy	traktaty,	umowy	międzynarodowe,	obowiązujące	prawodaw-
stwo,	prace	przygotowawcze,	orzecznictwo	i	pytania	poselskie.	Każdy	z	tych	działów	oferuje	narzędzie	
umożliwiające	przeszukanie	jego	zawartości.
Lista	wyników	wyszukiwania	umożliwia	bezpośredni	 dostęp	do	wszystkich	dokumentów,	 które	 za-
wiera	–	wystarczy	kliknąć	na	wybrany	format	(PDf,	HTML,	DOC	i	TIff).	Można	również	sprawdzić,	
jakie	wersje	językowe	i	formaty	są	dostępne,	wyświetlić	informacje	uzupełniające,	uporządkować	lub	
przeszukać	wyniki	według	wybranego	kryterium.

W	ramach	serii	S	publikowany	jest	Suplement	do	Dziennika	Urzędowego	Unii	Europejskiej	(http://ted.
europa.eu)	zawierający	zaproszenia	do	składania	ofert	w	przetargach	na	zamówienia	publiczne.	Daje	
on	możliwość	przeglądania,	wyszukiwania	i	sortowania	ogłoszeń	o	zamówieniach	według	kraju,	regio-
nu,	branży	i	innych	kryteriów.	Jest	aktualizowany	pięć	razy	w	tygodniu		ogłoszeniami	o	zamówieniach	
publicznych	z	Unii	Europejskiej,	Europejskiego	Obszaru	Gospodarczego	i	spoza	nich.	Informacje	o	każ-
dym	dokumencie	dotyczącym	zamówienia	są	publikowane	w	23	językach	urzędowych	UE.	Wszystkie	
ogłoszenia	z	instytucji	unĳnych	publikuje	się	w	całości	w	tych	językach.
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1. proGraM uczenie SiĘ przez całe Życie
Program	promuje	i	zachęca	do	kontynuowania	kształcenia	przez	całe	życie.	Jego	celem	jest	rozwój	
różnych	form	permanentnego	uczenia	się	poprzez	wspieranie	współpracy	między	systemami	eduka-
cji	i	szkoleń	w	krajach	uczestniczących.	Ma	się	on	przyczynić	do	podniesienia	jakości	i	zwiększenia	
atrakcyjności	szkolnictwa	i	kształcenia	zawodowego	w	Unii	Europejskiej.	Obejmuje	wszystkie	rodzaje	
i	poziomy	edukacji	oraz	kształcenia	i	szkolenia	zawodowego.

sTRUKTURA
Program	 składa	 się	 z	 czterech	 programów	 sektorowych	 (Erasmus,	 Comenius,	 Leonardo	 da	 Vinci	
i	Grundtvig),	programu	międzysektorowego	i	programu	Jean	Monnet.

DZIAłANIA FINANsowANE:
•	mobilność	osób	biorących	udział	w	procesie	uczenia	się	przez	całe	życie;
•	partnerstwa	dwustronne	i	wielostronne;
•	projekty	wielostronne	 opracowane	 specjalnie	w	 celu	 promowania	 jakości	w	 systemach	 edukacji	
i	szkoleń	poprzez	międzynarodową	wymianę	innowacji;
•	projekty	jednostronne	i	krajowe;	projekty	wielostronne	oraz	sieci;
•	 obserwacja	i	analiza	polityki	oraz	systemów	w	dziedzinie	uczenia	się	przez	całe	życie,	tworzenie	
i	 regularne	udoskonalanie	materiałów	naukowych	 i	 informacyjnych,	w	 tym:	ekspertyz,	danych	sta-
tystycznych,	analiz	i	wskaźników,	działań	zmierzających	do	zapewnienia	przejrzystości	i	uznawania	
kwalifikacji	oraz	wcześniejszych	okresów	nauki,	a	także	przedsięwzięć	mających	na	celu	zapewnienie	
jakości	kształcenia;
•	dotacje	na	niektóre	wydatki	operacyjne	i	administracyjne	ponoszone	przez	instytucje	i	stowarzysze-
nia	działające	w	dziedzinie	objętej	programem;
•	 inne	inicjatywy	promujące	cele	programu.
Działania	te	mogą	być	realizowane	poprzez	zaproszenia	do	składania	wniosków	(konkursy),	ogłaszanie	
przetargów	lub	też	bezpośrednio	przez	Komisję	Europejską.

PoZIoM DoFINANsowANIA
Wkład	finansowy	Komisji	wynosi	zwykle	ok.	75%	całkowitych	kwalifikowalnych	kosztów	projektu.

BENEFICJENCI
Wśród	beneficjentów	programu	wymienione	są	m.in.:	instytucje	lub	organizacje	zapewniające	możli-
wości	kształcenia	przewidziane	przez	program;	podmioty	świadczące	usługi	doradztwa	zawodowego	
i	poradnictwa	dotyczące	dowolnego	aspektu	uczenia	się	przez	całe	życie;	stowarzyszenia	działające	
w	dziedzinie	uczenia	się	przez	całe	życie,	w	tym	stowarzyszenia	studentów,	praktykantów,	uczniów,	
nauczycieli,	rodziców	i	uczniów	dorosłych;	inne	organizacje	pozarządowe.

Kwalifikują	się:	państwa	członkowskie	UE;	państwa	należące	do	EOG:	Norwegia,	 Islandia	 i	Liech-
tenstein;	państwa	kandydujące	do	UE	korzystające	ze	strategii	przedakcesyjnej;	państwa	Bałkanów	
Zachodnich	oraz	Szwajcaria.
Uczestnictwo	 w	 działaniu	 1.	 programu	 Jean	 Monnet	 dostępne	 jest	 również	 dla	 szkół	 wyższych	
z	państw	trzecich.

ZARZĄDZANIE PRoGRAMEM
Zarządzanie	programem	zostało	podzielone	między:	Dyrekcję	Generalną	ds.	Edukacji	i	Kultury,	Agen-
cję	Wykonawczą	ds.	Edukacji,	Kultury	i	Sektora	Audiowizualnego	i	narodowe	agencje	programu	(jedna	
lub	więcej	w	każdym	kraju	uczestniczącym).
Zadaniem	Dyrekcji	Generalnej	ds.	Edukacji	i	Kultury	jest	zapewnienie	skutecznej	realizacji	wspólnoto-
wych	działań	prowadzonych	w	programie.	Agencja	Wykonawcza	prowadzi	scentralizowane	działania	
programu	w	obszarze	edukacji,	szkoleń,	aktywnego	obywatelstwa,	młodzieży,	kultury	i	audiowizualnym:	
ogłasza	konkursy,	dokonuje	selekcji	wniosków,	podpisuje	umowy,	monitoruje	projekty,	utrzymuje	kon-
takt	z	beneficjentami.	Narodowe	agencje	pełnią	bardzo	ważną	rolę	w	realizacji	programu,	szczególnie	
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w	przypadku	działań	zdecentralizowanych:	dostarczają	informacji,	promują	program,	zbierają	i	oceniają	
wnioski,	podejmują	decyzje	o	przyznaniu	grantu,	podpisują	umowy,	monitorują	i	wspierają	beneficjen-
tów,	rozpowszechniają	efekty	działań	oraz	informują	Komisję	o	wpływie	programu	na	swoje	kraje.

Działaniami	scentralizowanymi	(na	poziomie	unĳnym)	zarządza	Agencja	Wykonawcza.	Ma	do	dys-
pozycji	ok.	20%	funduszy	przeznaczonych	na	program.	Przyznawane	przez	Agencję	granty	finansują	
następujące	typy	działań	(uwaga:	nie	wszystkie	wymienione	typy	działań	dostępne	są	w	każdej	części	
programu):
•	projekty	wielostronne;
•	wielostronne	sieci;
•	projekty	jednostronne	i	krajowe:
•	obserwacja	i	analiza;
•	 granty	operacyjne;
•	 środki	towarzyszące.
Za	zarządzanie	działaniami	zdecentralizowanymi	odpowiedzialne	są	agencje	narodowe.	Mają	one	do	
dyspozycji	większość	pozostałej	części	funduszy	i	finansują	następujące	typy	działań:
•	mobilność;
•	partnerstwa	dwu-	i	wielostronne;
•	projekty	wielostronne	(tylko	niektóre	typy	projektów	Leonardo	da	Vinci	Transfer	Innowacji).

Program Comenius
Cele	szczegółowe:
•	 rozwĳanie	wśród	młodzieży	i	kadry	nauczycielskiej	wiedzy	o	różnorodności	kultur	i	języków	europej-
skich	oraz	zrozumienia	jej	wartości;
•	 pomaganie	młodym	ludziom	w	nabywaniu	podstawowych	umiejętności	i	kompetencji	życiowych	nie-
zbędnych	dla	rozwoju	osobistego,	przyszłego	zatrudnienia	i	aktywnego	obywatelstwa	europej	skiego.

Działania	finansowane:
•	mobilność	–	obejmuje:	wymianę	uczniów	i	kadry;	mobilność	w	szkołach	dla	uczniów	oraz	staże	
w	szkołach	lub	przedsiębiorstwach	dla	kadry	nauczycielskiej;	uczestnictwo	w	szkoleniach	dla	nauczy-
cieli	i	pozostałej	kadry	nauczycielskiej;	wizyty	studyjne	i	przygotowawcze	w	ramach	działań	związa-
nych	z	mobilnością,	partnerstwem,	projektami	lub	sieciami	(również	seminaria	kontaktowe);	praktyki	
dla	nauczycieli	i	przyszłych	nauczycieli.
•	 tworzenie	partnerstw	między:	szkołami	w	celu	 rozwĳania	wspólnych	projektów	oświatowych	dla	
uczniów	 i	 ich	 nauczycieli;	 organizacjami	 odpowiedzialnymi	 za	 wszelkie	 aspekty	 oświaty	 szkolnej	
w	celu	wspierania	współpracy	międzyregionalnej,	w	tym	współpracy	regionów	przygranicznych	(part-
nerstwa	Comenius	–	Regio);
•	projekty	wielostronne	–	mogą	obejmować	projekty	mające	na	celu:	rozwĳanie,	propagowanie	i	roz-
powszechnianie	dobrych	praktyk	edukacyjnych,	w	tym	nowych	metod	nauczania	lub	materiałów	szko-
leniowych;	 rozwĳanie	 lub	wymianę	 doświadczeń	 dotyczących	 systemów	 informacyjno-doradczych,	
szczególnie	dostosowanych	do	potrzeb	osób	uczących	się,	nauczycieli	i	pozostałego	personelu;	roz-
wĳanie,	propagowanie	i	rozpowszechnianie	nowych	kursów	szkoleniowych	dla	nauczycieli	lub	treści	
tych	kursów.
•	wielostronne	 sieci	 –	mogą	 obejmować	 sieci	 ukierunkowane	 na:	 rozwój	 kształcenia	w	dziedzinie	
lub	tematyce,	którą	obejmują,	dla	korzyści	własnej,	jak	również	szeroko	pojętej	oświaty;	nabywanie	
i	popularyzację	dobrych	praktyk	oraz	innowacji;	zapewnienie	wsparcia	merytorycznego	dla	projektów	
i	partnerstw	organizowanych	przez	inne	podmioty;	wspieranie	rozwoju	analizy	potrzeb	oraz	jej	prak-
tycznego	zastosowania	w	zakresie	oświaty	szkolnej.
•	 inne	inicjatywy	ukierunkowane	na	wspieranie	celów	programu	Comenius	(środki	towarzyszące).
Co	najmniej	80%	kwoty	alokowanej	na	program	Comenius	przeznacza	się	na	wsparcie	mobilności.

Program	Comenius	jest	skierowany	m.in.	do:	stowarzyszeń,	organizacji	non	profit,	organizacji	poza-
rządowych	i	przedstawicieli	podmiotów	związanych	z	oświatą	szkolną;	ośrodków	badawczych	i	pod-
miotów	zajmujących	się	kwestiami	uczenia	się	przez	całe	życie;	podmiotów	oferujących	–	związane	z	
jakimkolwiek	aspektem	uczenia	się	przez	całe	życie	–	usługi	doradztwa	zawodowego	i	poradnictwa.



25

Program Erasmus
Cele	szczegółowe:
•	wspieranie	realizacji	Europejskiego	Obszaru	Szkolnictwa	Wyższego;
•	wzmacnianie	wkładu	szkolnictwa	wyższego	oraz	kształcenia	zawodowego	na	poziomie	szkolnictwa	
wyższego	w	proces	innowacji.

Działania	finansowane:
•	Mobilność:	studentów	w	celu	podjęcia	studiów	lub	szkoleń	w	państwach	członkowskich	w	szkołach	
wyższych,	jak	również	staży	w	przedsiębiorstwach,	ośrodkach	szkoleniowych,	ośrodkach	badawczych	
lub	innych	organizacjach;	mobilność	kadry	nauczycielskiej	szkół	wyższych	w	celu	prowadzenia	lub	
odbywania	szkoleń	w	zagranicznych	instytucjach	partnerskich	oraz	pozostałego	personelu	szkół	wyż-
szych	czy	też	personelu	przedsiębiorstw	w	celach	szkoleniowych	lub	dydaktycznych,	a	także	inten-
sywne	programy	organizowane	w	ramach	programu	Erasmus	na	zasadzie	współpracy	wielostronnej.	
Wsparcie	może	być	 również	udzielane	krajowym	i	goszczącym	szkołom	wyższym	 lub	przedsiębior-
stwom	na	realizację	działań	w	zakresie	zapewniania	jakości	na	wszystkich	etapach	przygotowań	do	
mobilności,	w	tym	na	kursy	przygotowawcze	lub	odświeżające	znajomość	języka.
•	Wielostronne	projekty,	skupiające	się	m.in.	na	innowacji	i	eksperymentach	oraz	wymianie	dobrych	
praktyk.
•	Wielostronne	sieci	prowadzone	przez	konsorcja	szkół	wyższych	i	reprezentujące	poszczególne	dys-
cypliny	bądź	obszary	interdyscyplinarne	(sieci	tematyczne),	które	mają	na	celu	opracowywanie	no-
wych	koncepcji	i	kompetencji	w	zakresie	kształcenia.	Sieci	te	mogą	również	obejmować	przedstawi-
cieli	innych	podmiotów	publicznych,	przedsiębiorstw	lub	stowarzyszeń.
•	 Inne	inicjatywy	mające	na	celu	propagowanie	celów	programu	Erasmus	(środki	towarzyszące).
Co	najmniej	80%	kwoty	alokowanej	na	program	Erasmus	przeznacza	się	na	wsparcie	mobilności.

Program	Erasmus	jest	skierowany	m.in.	do:	stowarzyszeń	i	przedstawicieli	podmiotów	związanych	ze	
szkolnictwem	wyższym,	w	tym	stosownych	organizacji	studenckich,	uniwersyteckich	oraz	zrzeszają-
cych	nauczycieli/	instruktorów	zawodu;	podmiotów	publicznych	i	prywatnych,	w	tym	organizacji	non	
profit	i	pozarządowych	odpowiedzialnych	za	organizację	i	realizację	edukacji	 i	szkoleń	na	poziomie	
lokalnym,	regionalnym	i	krajowym;	ośrodków	badawczych	i	podmiotów	zajmujących	się	kwestiami	
uczenia	się	przez	całe	życie;	podmiotów	świadczących	usługi	doradztwa	zawodowego	i	poradnictwa	
dotyczące	jakiegokolwiek	aspektu	uczenia	się	przez	całe	życie.

Program Leonardo da Vinci
Cele	szczegółowe:
•	wspieranie	 uczestników	 kształcenia	 i	 doskonalenia	 zawodowego	w	 zdobywaniu	 i	 wykorzystaniu	
wiedzy,	umiejętności	i	kwalifikacji	mających	na	celu	ułatwienie	osobistego	rozwoju,	zwiększenie	szans	
na	zatrudnienie	oraz	na	uczestnictwo	w	europejskim	rynku	pracy;
•	wspieranie	udoskonalania	jakości	i	innowacyjności	w	systemach,	instytucjach	i	praktykach	w	dzie-
dzinie	szkolenia	i	kształcenia	zawodowego;
•	 zwiększanie	atrakcyjności	szkolenia	 i	kształcenia	zawodowego	oraz	mobilności	dla	pracodawców	
i	poszczególnych	osób	oraz	ułatwianie	mobilności	pracujących	praktykantów.

Działania	finansowane:
•	Mobilność	–	może	obejmować:	ponadnarodowe	staże	w	przedsiębiorstwach	bądź	w	instytucjach	
szkoleniowych	oraz	staże	i	wymiany	mające	na	celu	dalsze	wspieranie	rozwoju	zawodowego	instruk-
torów	zawodu	i	doradców	zawodowych	oraz	podmiotów	odpowiedzialnych	za	placówki	szkoleniowe	
i	za	planowanie	szkoleń	oraz	poradnictwo	zawodowe	w	przedsiębiorstwach.
•	Partnerstwa	koncentrujące	się	na	tematach	będących	przedmiotem	wspólnego	zainteresowania	dla	
uczestniczących	organizacji.
•	Projekty	wielostronne	–	w	szczególności	te	mające	na	celu	poprawę	systemów	szkoleniowych	po-
przez	 skupienie	 się	 na	 transferze	 innowacji	wiążącym	 się	 z	 adaptacją	 pod	względem	 językowym,	
kulturowym	i	prawnym	do	krajowych	potrzeb	w	zakresie	innowacyjnych	produktów	i	procesów	opra-
cowanych	w	różnych	kontekstach.
•	Projekty	wielostronne	mające	na	celu	poprawę	systemów	szkoleniowych	poprzez	skupienie	się	na	
opracowywaniu	innowacji	oraz	dobrych	praktyk.
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•	Sieci	tematyczne	ekspertów	i	organizacji	zajmujące	się	szczegółowymi	kwestiami	z	zakresu	szkole-
nia	i	kształcenia	zawodowego.
•	 Inne	inicjatywy	ukierunkowane	na	wspieranie	celów	programu	Leonardo	da	Vinci	(środki	towarzy-
szące).
Co	najmniej	60%	kwoty	przyznanej	na	program	Leonardo	da	Vinci	przeznacza	się	na	wsparcie	mo-
bilności	i	partnerstw.
Program	Leonardo	da	Vinci	jest	skierowany	m.in.	do:	instytucji	lub	organizacji	zapewniających	możli-
wości	kształcenia	w	dziedzinach	objętych	programem	Leonardo	da	Vinci;	stowarzyszeń	i	przedstawi-
cieli	osób	związanych	ze	szkoleniem	i	kształceniem	zawodowym,	w	tym	stowarzyszeń	praktykantów,	
rodziców	i	nauczycieli;	podmiotów	świadczących	usługi	doradztwa	zawodowego	i	poradnictwa	doty-
czące	dowolnego	aspektu	uczenia	się	przez	całe	życie;	ośrodków	badawczych	i	podmiotów	zajmu-
jących	 się	 kwestiami	 uczenia	 się	 przez	 całe	 życie;	 organizacji	 non	profit,	 organizacji	 ochotniczych	
i	pozarządowych.

Program Grundtvig
Cele	szczegółowe:
•	odpowiadanie	na	wyzwania	edukacyjne	związane	ze	starzeniem	się	populacji	w	Europie;
•	pomoc	w	zapewnianiu	osobom	dorosłym	ścieżek	poprawy	ich	wiedzy	i	kwalifikacji.

Działania	finansowane:
•	Mobilność	–	może	obejmować	wizyty,	staże,	praktyki	i	wymiany	uczestników	formalnego	oraz	poza-
formalnego	kształcenia	dorosłych,	w	tym	szkolenie	i	rozwój	zawodowy	kadry	zajmującej	się	kształce-
niem	dorosłych,	w	szczególności	w	synergii	z	partnerstwami	i	projektami.
•	Partnerstwa	na	rzecz	kształcenia	koncentrujące	się	na	tematach	będących	przedmiotem	wspólnego	
zainteresowania	uczestniczących	organizacji.
•	Projekty	 wielostronne	 mające	 na	 celu	 poprawę	 systemów	 szkolenia	 dorosłych	 poprzez	 rozwój	
i	transfer	innowacji	oraz	dobrych	praktyk.
•	Sieci	tematyczne	złożone	z	ekspertów	i	organizacji	(sieci	Grundtvig)	działające	głównie	w	zakresie:	
rozwoju	kształcenia	dorosłych	w	odniesieniu	do	dyscypliny,	obszaru	tematycznego	bądź	aspektu	za-
rządzania,	którym	się	zajmują;	określania,	rozwoju	i	rozpowszechniania	dobrych	praktyk	oraz	inno-
wacji;	udzielania	wsparcia	merytorycznego	w	zakresie	projektów	i	partnerstw	organizowanych	przez	
inne	podmioty,	a	także	ułatwiania	współdziałania	między	tymi	projektami	i	partnerstwami;	wspierania	
rozwoju	analizy	potrzeb	oraz	zapewnienia	jakości	w	zakresie	kształcenia	dorosłych.
•	 Inne	inicjatywy	ukierunkowane	na	wspieranie	celów	programu	Grundtvig	(środki	towarzyszące).
Co	najmniej	55%	kwoty	alokowanej	na	program	Grundtvig	przeznacza	się	na	wsparcie	mobilności	
i	partnerstw.

Program	Grundtvig	jest	skierowany	m.in.	do:	instytucji	lub	organizacji	oferujących	możliwość	kształ-
cenia	dorosłych;	placówek	zajmujących	się	kształceniem	lub	doskonaleniem	kadry	kształcącej	doro-
słych;	stowarzyszeń	i	przedstawicieli	osób	związanych	z	kształceniem	dorosłych,	w	tym	stowarzyszeń	
osób	uczących	się	i	nauczycieli;	podmiotów	świadczących	usługi	doradztwa	zawodowego	i	poradnic-
twa	dotyczące	dowolnych	aspektów	uczenia	się	przez	całe	życie;	ośrodków	badawczych	i	podmiotów	
zajmujących	się	kwestiami	uczenia	się	przez	całe	życie;	organizacji	non	profit,	organizacji	ochotni-
czych	i	pozarządowych.

Program międzysektorowy
Cele	szczegółowe:
•	propagowanie	współpracy	europejskiej	w	dziedzinach	obejmujących	co	najmniej	dwa	sektorowe	
programy	szczegółowe;
•	wspieranie	jakości	i	przejrzystości	systemów	edukacji	i	szkoleń	państw	członkowskich.

Działania	finansowane:
1.	Współpraca	strategiczna	i	innowacje	w	dziedzinie	uczenia	się	przez	całe	życie:
•	 indywidualna	mobilność,	w	tym	wizyty	studyjne	ekspertów	i	urzędników	wyznaczonych	przez	wła-
dze	krajowe,	regionalne	lub	lokalne,	dyrektorów	placówek	oświatowych	i	szkoleniowych	oraz	świad-
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czących	usługi	w	zakresie	poradnictwa	i	poświadczania	doświadczenia	zawodowego,	a	także	partne-
rów	społecznych.
•	 projekty	wielostronne	mające	na	celu	przygotowywanie	i	testowanie	opracowanych	na	poziomie	UE	
propozycji	w	zakresie	polityki	oraz	propozycji	dotyczących	innowacyjności	w	uczeniu	się	przez	całe	życie.
•	wielostronne	sieci	składające	się	z	ekspertów	lub	instytucji	pracujących	wspólnie	nad	kwestiami	
dotyczącymi	polityki.	Mogą	one	obejmować:	sieci	tematyczne	zajmujące	się	kwestiami	związanymi	
z	treścią	uczenia	się	przez	całe	życie	bądź	metodologią	i	polityką	uczenia	się	przez	całe	życie	oraz	fora	
dotyczące	strategicznych	zagadnień	w	zakresie	uczenia	się	przez	całe	życie.
•	 obserwacja	i	analiza	polityki	oraz	systemów	w	dziedzinie	uczenia	się	przez	całe	życie	może	obej-
mować:	analizy	i	badania	porównawcze;	opracowywanie	wskaźników	i	analiz	statystycznych,	w	tym	
wsparcie	dla	prac	podejmowanych	w	dziedzinie	uczenia	się	przez	całe	życie	we	współpracy	z	Euro-
statem;	wsparcie	dla	funkcjonowania	sieci	Eurydice	oraz	finansowanie	Europejskiego	Biura	Eurydice	
utworzonego	przez	Komisję.
•	działania	na	rzecz	wspierania	przejrzystości	 i	uznawalności	kwalifikacji	oraz	kompetencji,	w	tym	
nabytych	w	drodze	kształcenia	pozaformalnego	 i	nieformalnego,	 informacji	 i	 doradztwa	w	sprawie	
mobilności	do	celów	edukacyjnych,	a	także	współpracy	w	zakresie	zapewniania	jakości.
•	 inne	 inicjatywy	 (środki	 towarzyszące),	w	 tym	uczenie	 rówieśnicze	ukierunkowane	na	wspieranie	
celów	kluczowego	działania.

2.	Propagowanie	nauki	języków	obcych:
•	projekty	wielostronne	mające	na	celu	m.in.:	opracowywanie	nowych	materiałów	do	nauki	języków,	
w	tym	kursów	internetowych,	oraz	instrumentów	do	sprawdzania	znajomości	języka;	opracowywanie	
narzędzi	i	kursów	szkolenia	nauczycieli	języków,	instruktorów	zawodu	i	pozostałego	personelu.
•	 sieci	wielostronne	w	dziedzinie	nauki	języków	obcych	i	różnorodności	językowej.
•	 inne	inicjatywy	zgodne	z	celami	programu	Uczenie	się	przez	całe	życie,	w	tym	działania	na	rzecz	
uatrakcyjnienia	 nauki	 języków	 poprzez	 wykorzystanie	 środków	 masowego	 przekazu	 lub	 kampanii	
marketingowych,	promocyjnych	bądź	informacyjnych,	a	także	konferencji,	badań	oraz	opracowania	
wskaźników	statystycznych	z	zakresu	nauki	języków	obcych	i	różnorodności	językowej.

3.	Rozwĳanie	innowacyjnych	treści,	usług,	metodologii	uczenia	i	praktyk	opartych	na	technologiach	
informacyjno-komunikacyjnych	opracowanych	na	potrzeby	uczenia	się	przez	całe	życie:
•	projekty	wielostronne	mające	na	celu	opracowanie	i	rozpowszechnianie	innowacyjnych	metod,	tre-
ści,	usług	i	środowisk.
•	 sieci	wielostronne	mające	 na	 celu	 udostępnienie	 i	 wymianę	wiedzy,	 doświadczeń	 oraz	 dobrych	
praktyk.
•	 inne	działania	mające	na	celu	poprawę	polityki	i	praktyki	w	dziedzinie	uczenia	się	przez	całe	życie	
(ocena,	obserwacja,	analiza	porównawcza,	poprawa	jakości	oraz	analiza	kierunków	rozwoju	w	zakre-
sie	technologii	i	pedagogiki).

4.	Upowszechnianie	i	wykorzystywanie	wyników	działań	wspieranych	w	ramach	programu	oraz	wy-
miana	dobrych	praktyk:
•	projekty	jednostronne	i	krajowe.
•	projekty	wielostronne	mające	na	celu	m.in.:	wspieranie	wykorzystania	i	wdrażania	innowacyjnych	
produktów	oraz	procesów;	pobudzanie	współpracy	w	ramach	projektów	realizowanych	w	tej	samej	
dziedzinie;	opracowywanie	dobrych	praktyk	w	odniesieniu	do	metod	upowszech	niania.
•	 opracowywanie	materiałów	naukowych	i	informacyjnych	obejmujących	zbiory	danych	statystycznych	
oraz	badania	w	dziedzinie	upowszechniania	i	wykorzystania	wyników	oraz	wymiany	dobrych	praktyk.

Program Jean Monnet
Cele	szczegółowe:
•	 stymulowanie	nauczania,	badań	i	debat	w	dziedzinie	studiów	nad	integracją	europejską;
•	wspieranie	istnienia	odpowiedniego	kręgu	instytucji	i	stowarzyszeń	zajmujących	się	kwestiami	inte-
gracji	europejskiej	oraz	edukacji	i	szkoleń	w	perspektywie	europejskiej.



Działania	finansowane:
1.	Akcja	Jean	Monnet	(wsparcie	dla	projektów	uniwersyteckich	dotyczących	integracji	europejskiej):
•	Projekty	jednostronne	i	krajowe	obejmujące:	katedry	Jeana	Monneta,	centra	doskonalenia	i	moduły	
nauczycielskie;	stowarzyszenia	profesorów,	innych	nauczycieli	szkolnictwa	wyższego	oraz	naukowców	
specjalizujących	się	w	dziedzinie	integracji	europejskiej;	wsparcie	dla	młodych	naukowców	specja-
lizujących	się	w	studiach	nad	integracją	europejską;	działalność	informacyjną	i	badawczą	związaną	
z	UE	i	mającą	na	celu	propagowanie	dyskusji,	rozważań	naukowych	oraz	wiedzy	na	temat	procesu	
integracji	europejskiej;
•	Projekty	i	sieci	wielostronne	mogące	obejmować	wsparcie	dla	tworzenia	wielostronnych	grup	robo-
czych	w	dziedzinie	integracji	europejskiej.

2.	Dotacje	operacyjne	na	pokrycie	niektórych	kosztów	operacyjnych	i	administracyjnych	dla	sześciu	
wybranych	instytucji	realizujących	cele	o	znaczeniu	europejskim.

3.	Dotacje	operacyjne	na	pokrycie	niektórych	kosztów	operacyjnych	i	administracyjnych	europejskich	
instytucji	bądź	stowarzyszeń	działających	w	zakresie	edukacji	i	szkoleń.
Co	najmniej	16%	kwoty	alokowanej	na	program	Jean	Monnet	przeznacza	się	na	wsparcie	działania	
1.,	co	najmniej	65%	na	wsparcie	działania	2.	i	co	najmniej	19%	na	wsparcie	działania	3.	Dotacje	
mogą	być	przyznawane	co	roku	lub	mogą	być	odnawiane	na	podstawie	umowy	ramowej	o	partner-
stwie	z	Komisją.

Program	 Jean	Monnet	 jest	 skierowany	m.in.	 do:	 stowarzyszeń	 i	 przedstawicieli	 osób	 związanych	
z	edukacją	oraz	szkoleniami	w	UE	i	poza	nią;	ośrodków	badawczych	i	podmiotów	zajmujących	się	
kwestiami	integracji	europejskiej	w	UE	i	poza	nią.

PoDsTAwA PRAwNA
Decyzja	Parlamentu	Europejskiego	i	Rady	nr	1720/2006	(WE)	z	15	listopada	2006	r.	ustanawiająca	
program	działań	w	zakresie	uczenia	się	przez	całe	życie	(Dz.	U.	L	327	z	24.11.2006)
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2. proGraM eraSMuS MunduS
Erasmus	Mundus	to	program	współpracy	i	mobilności	w	zakresie	szkolnictwa	wyższego	mający	na	
celu:	poprawę	jakości	w	europejskim	szkolnictwie	wyższym;	rozszerzenie	i	poprawę	perspektyw	ka-
riery	studentów;	promowanie	Unii	Europejskiej	jako	światowego	centrum	doskonałości	w	kształceniu	
oraz	wspieranie	dialogu	międzykulturowego	poprzez	współpracę	z	krajami	trzecimi.

Szczegółowe	cele	programu:
•	 sprzyjanie	zorganizowanej	współpracy	 instytucji	szkolnictwa	wyższego	 i	 tworzeniu	dobrej	 jakości	
oferty	w	dziedzinie	szkolnictwa	wyższego,	stanowiącej	szczególną	europejską	wartość	dodaną	i	atrak-
cyjnej	zarówno	w	UE,	jak	i	poza	jej	granicami,	w	celu	stworzenia	centrów	doskonałości;
•	przyczynianie	się	do	wzajemnego	wzbogacania	społeczeństw	poprzez	rozwĳanie	kwalifikacji	kobiet	
i	mężczyzn,	 aby	 dysponowali	 oni	 kompetencjami	 dostosowanymi	w	 szczególności	 do	 rynku	 pracy	
i	 aby	 charakteryzowali	 się	 otwartością	umysłu	oraz	doświadczeniem	w	środowisku	międzynarodo-
wym,	poprzez	promowanie	mobilności	najbardziej	utalentowanych	studentów	i	nauczycieli	akademic-
kich	z	krajów	trzecich,	która	umożliwi	im	uzyskiwanie	kwalifikacji	lub	doświadczenia	w	UE,	a	także	
mobilności	najbardziej	utalentowanych	europejskich	studentów	i	nauczycieli	akademickich	–	poprzez	
wyjazdy	do	krajów	trzecich;
•	wspieranie	doskonalenia	zasobów	ludzkich	oraz	możliwości	współpracy	międzynarodowej	uczelni	
z	krajów	trzecich	poprzez	zwiększoną	mobilność	między	UE	a	krajami	trzecimi;
•	poprawa	dostępności	oraz	zwiększenie	atrakcyjności	i	zainteresowania	europejskim	szkolnictwem	
wyższym	na	całym	świecie.

BENEFICJENCI
Większość	działań	Erasmus	Mundus	skierowana	jest	do	instytucji	szkolnictwa	wyższego	i	osób	z	nimi	
powiązanych,	ale	w	programie	uczestniczyć	mogą	również:
•	organizacje	 działające	w	 obszarze	 szkolnictwa	wyższego:	 organy	 administracji	 publicznej,	 orga-
nizacje	pozarządowe,	partnerzy	społeczni,	organizacje	zawodowe,	izby	handlowe	lub	przemysłowe,	
przedsiębiorstwa	 itp.	Organizacje	 te	mogą	brać	udział	we	wszystkich	 trzech	działaniach	programu	
w	charakterze	partnerów	lub	członków	współpracujących,	ale	składać	i	koordynować	projekty	mogą	
jedynie	w	ramach	działania	3.
•	ośrodki	badawcze:	mogą	brać	udział	we	wszystkich	trzech	działaniach	programu,	ale	składać	i	ko-
ordynować	projekty	mogą	jedynie	w	ramach	działania	1B:	realizacja	wspólnych	programów	na	po-
ziomie	 studiów	doktoranckich	 (pod	warunkiem	posiadania	upoważnienia	do	przyznawania	 tytułów	
doktora)	i	działania	3.

Kwalifikują	się:	państwa	członkowskie	UE;	państwa	należące	do	EOG:	Norwegia,	Islandia	i	Liechten-
stein;	państwa	kandydujące	do	UE;	państwa	Bałkanów	Zachodnich,	a	także	Turcja	i	Szwajcaria.

ZARZĄDZANIE PRoGRAMEM
Komisja	Europejska	powierzyła	realizację	programu	Erasmus	Mundus	Agencji	Wykonawczej	ds.	Edu-
kacji,	Kultury	i	Sektora	Audiowizualnego.	Agencja	jest	odpowiedzialna	za	większość	kwestii	dotyczą-
cych	zarządzania	programem,	w	tym	za	sporządzanie	zaproszeń	do	składania	wniosków,	selekcję	pro-
jektów	i	podpisanie	umów	dotyczących	projektów,	zarządzanie	finansami,	monitorowanie	projektów	
(ocenę	okresowych	i	końcowych	sprawozdań),	komunikację	z	beneficjentami	i	kontrole	na	miejscu.
Działania	Agencji	Wykonawczej	nadzorowane	są	przez	Dyrekcję	Generalną	ds.	Edukacji	i	Kultury	oraz	
unĳne	Biuro	Współpracy	EuropeAid.
Ważną	rolę	w	promowaniu	i	informowaniu	o	programie	odgrywają	struktury	krajowe	w	UE	oraz	dele-
gatury	w	krajach	spoza	UE.

sTRUKTURA
Działanie 1. wspólne programy Erasmus Mundus	(w	tym	stypendia)	–	promuje	współpracę	między	
instytucjami	szkolnictwa	wyższego	i	pracownikami	uczelni	w	Europie	i	krajach	trzecich	w	celu	utwo-
rzenia	biegunów	doskonałości	i	zapewnienia	wysoko	wykwalifikowanych	zasobów	ludzkich.
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Działanie 2. Programy partnerstwa Erasmus Mundus	 (wcześniej	 był	 to	 odrębny	 program	 Okna	
Współpracy	Zewnętrznej)	–	zapewnia	wsparcie	przy	tworzeniu	programów	partnerstwa	dla	współpracy	
między	europejskimi	instytucjami	szkolnictwa	wyższego	a	instytucjami	szkolnictwa	wyższego	z	krajów	
trzecich	oraz	stypendia	dla	osób	z	Europy	 i	krajów	trzecich	(studentów,	nauczycieli	akademickich,	
pracowników	naukowych,	specjalistów).

Działanie 3. Projekty promocyjne	–	wspiera	transnarodowe	inicjatywy,	badania,	projekty,	wydarzenia	
i	inne	działania	mające	na	celu	zwiększenie	atrakcyjności	oraz	poprawę	profilu,	wizerunku,	widoczno-
ści	i	dostępności	europejskiego	szkolnictwa	wyższego	na	świecie.	W	tym	działaniu	wnioskodawcami	
mogą	być	m.in.	organizacje	pozarządowe.
Projekty	działania	3.	powinny	wspierać:
•	promocję	 i	 zwiększanie	świadomości	na	 temat	europejskiego	sektora	szkolnictwa	wyższego	oraz	
właściwe	programy	współpracy	i	systemy	finansowania;
•	 rozpowszechnianie	wyników	programu	i	przykładów	dobrej	praktyki;
•	wykorzystanie	i	włączanie	do	głównego	nurtu	tych	wyników	na	poziomie	instytucjonalnym	i	indywi-
dualnym.

Wśród	trzech	kategorii	projektów	dostępna	dla	organizacji	pozarządowych	jest	kategoria	1.	obejmu-
jąca:	 projekty	mające	 na	 celu	 zwiększenie	 atrakcyjności	 europejskiego	 szkolnictwa	wyższego	 oraz	
umiędzynarodowienie	sieci	tematycznych	programu	Erasmus	(program	sektorowy	w	ramach	progra-
mu	Uczenie	się	przez	całe	życie).
Kwalifikujące	 się	 organizacje	 uczestniczące	 obejmują	 m.in.:	 instytucje	 szkolnictwa	 wyższego	 ze	
wszystkich	krajów	świata;	konsorcja	Erasmus	Mundus;	prywatne	instytucje	działające	w	dziedzinie	
szkolnictwa	wyższego	 ze	wszystkich	 krajów	 świata;	 sieci	 tematyczne	 programu	 Erasmus	wybrane	
w	ramach	programu	Uczenie	się	przez	całe	życie.

Minimalne	partnerstwo	składa	się	z:	kwalifikujących	się	organizacji	uczestniczących	z	co	najmniej	
trzech	kwalifikujących	się	krajów	wnioskujących	i	dwóch	krajów	trzecich	–	w	przypadku	projektów	
mających	 zwiększać	 atrakcyjność	 szkolnictwa;	 instytucji	 wnioskującej/koordynującej	 i	 15	 kwalifi-
kujących	się	organizacji	uczestniczących,	reprezentujących	co	najmniej	10	różnych	krajów	trzecich	
–	w	przypadku	umiędzynarodowiania	sieci	tematycznych	programu	Erasmus.

Działania	finansowane:
•	 tworzenie:
•	 zestawów	informacji	na	temat	dostępu	do	europejskiego	szkolnictwa	wyższego	i	krajów	europej-
skich:	kwestie	dotyczące	wiz	studenckich,	poziomów	wiedzy	niezbędnej	do	studiowania	na	danym	
uniwersytecie,	uznawania	tytułów	i	kwalifikacji;
•	 innowacyjnych	instrumentów	mających	na	celu	zwiększenie	jakości	usług	świadczonych	na	rzecz	
studentów	z	krajów	trzecich,	takich	jak	doradztwo	i	poradnictwo	uczelniane,	ułatwianie	mobilności	
w	obrębie	Europy	 itp.,	przez	międzynarodowe	biura	mieszczące	się	w	europejskich	 instytucjach	
szkolnictwa	wyższego;
•	metod	mających	na	celu	integrację	studentów	z	różnym	bagażem	kulturowym	i	o	różnych	prze-
konaniach	religĳnych;	sporządzanie	materiałów	umożliwiających	zaznajomienie	się	z	kulturą,	usług	
doradztwa,	materiałów	do	nauczania	języków.

•	organizowanie	 wydarzeń	 o	 charakterze	 informacyjnym,	 promocyjnym	 lub	 rozpowszechniającym	
(seminaria,	warsztaty,	konferencje	itp.)	na	temat:
•	uznania	europejskich	kwalifikacji	poza	Europą	i	uznania	w	Europie	kwalifikacji	zdobytych	w	kra-
jach	trzecich;
•	wykorzystania	 europejskich	 ram	 kwalifikacji,	 Europejskiego	 Systemu	 Transferu	 i	 Akumulacji	
Punktów	(European	Credit	Transfer	and	Accumulation	System),	suplementu	do	dyplomu	itp.;
•	programu	Erasmus	Mundus	i	jego	wyników;
•	 strategii	 tworzenia	więzi	 i	 wykorzystania	 potencjalnej	 synergii	między	 szkolnictwem	wyższym	
a	badaniami	oraz	między	szkolnictwem	wyższym	a	działalnością	biznesową/	przedsiębiorstwami.



Przykłady	kwalifikujących	się	projektów:
•	projekty	odnoszące	się	do	krajów	lub	grup	krajów,	które	odgrywają	znaczącą	rolę	w	międzynarodo-
wej	mobilności	studentów;
•	projekty	mające	na	celu	tworzenie	narzędzi	informowania	i	komunikacji,	przeznaczonych	do	zwięk-
szania	świadomości	rangi	europejskiego	szkolnictwa	wyższego	na	poziomie	międzynarodowym;
•	wspieranie	wydarzeń,	kampanii	lub	wystaw	mających	na	celu	rozpowszechnianie	i	wykorzystanie	
wyników,	łączących	projekty	i	ewentualnych	użytkowników	z	krajów	trzecich,	ze	szczególnym	naci-
skiem	na	promowanie	europejskiego	szkolnictwa	wyższego;
•	projekty	mające	na	celu	zwiększenie	dostępności	europejskiego	szkolnictwa	wyższego,	ułatwienie	
mobilności	studentom	z	krajów	trzecich	do	Europy	lub	udoskonalenie	usług	dotyczących	zagranicz-
nych	studentów.

Projekty	powinny	trwać	od	12	do	36	miesięcy	i	rozpocząć	działania	najwcześniej	30	listopada	roku,	
w	którym	złożono	wniosek.
Wkład	finansowy	Komisji	w	tym	działaniu	wynosi	do	75%.	Budżet	działania	na	cały	okres	trwania	
programu	powinien	pozwolić	na	sfinansowanie	około	100	projektów.

Orientacyjny	harmonogram	dla	działania	3.	(uwaga:	może	on	ulec	zmianie):
•	Styczeń:	publikacja	zaproszeń	do	składania	wniosków	zawierających	informacje	na	temat	ostatecz-
nego	terminu	składnia	wniosków,	formularza,	którego	należy	użyć,	oraz	wszelkie	inne	istotne	informa-
cje	mające	zastosowanie	w	roku,	w	którym	odbywa	się	nabór.
•	30	kwietnia:	złożenie	wniosków.
•	Maj	–	czerwiec:	ocena	i	selekcja	wniosków.
•	Wrzesień:	przedstawienie	wyników	selekcji	wnioskodawcom	i	przesłanie	umów	o	dotację	do	wybra-
nych	projektów.
•	Od	30	listopada:	rozpoczęcie	działań	w	ramach	projektu.

PoDsTAwA PRAwNA
Decyzja	Parlamentu	Europejskiego	i	Rady	nr	1298/2008	(WE)	z	16	grudnia	2008	r.	ustanawiająca	
program	Erasmus	Mundus	na	lata	2009	–	2013	na	rzecz	poprawy	jakości	w	szkolnictwie	wyższym	
i	wspierania	międzykulturowego	zrozumienia	poprzez	współpracę	z	krajami	trzecimi	(Dz.	U.	L	340	
z	19.12.2008)
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3. proGraM kultura
Program	dąży	do	wzmocnienia	przestrzeni	kulturowej	Europejczyków,	opartej	na	wspólnym	dziedzic-
twie	kulturowym,	poprzez	rozwój	wspólnych	przedsięwzięć	organizatorów	działań	kulturalnych	z	kra-
jów	 uczestniczących	w	 programie.	Ma	 się	 również	 przyczynić	 do	 budowania	wśród	mieszkańców	
poczucia	obywatelstwa	europejskiego.
Nastawiony	jest	na	wspieranie:
•	ponadnarodowej	mobilności	osób	pracujących	w	sektorze	kultury;
•	ponadnarodowego	obiegu	dzieł	oraz	wyrobów	artystycznych	i	kulturalnych;
•	dialogu	między	kulturami.

DZIAłANIA FINANsowANE
Program	wspiera	projekty,	organizacje	oraz	działania	promocyjne	 i	badawcze	we	wszystkich	sekto-
rach	kultury,	z	wyjątkiem	sektora	audiowizualnego,	który	objęto	oddzielnym	programem	pod	nazwą	
Media.

RoDZAJE DoFINANsowANIA:
•	dotacje	na	realizację	projektów	(część	1.1	Wieloletnie	projekty	współpracy,	część	1.2.1	Projekty	
współpracy,	część	1.2.2	Projekty	tłumaczeń	literackich	oraz	część	1.3	Projekty	współpracy	kulturalnej	
z	krajami	trzecimi):	projekty	to	działania	o	ograniczonym	czasie	trwania,	w	trakcie	których	realizo-
wane	są	zaproponowane	działania.	Koszty	projektu	muszą	być	bezpośrednio	związane	z	 realizacją	
proponowanych	konkretnych	działań.
•	 dotacje	operacyjne	(wsparcie	strukturalne)	dla	organizacji	działających	w	sektorze	kultury	na	poziomie	
europejskim	(część	2.):	stanowią	wsparcie	finansowe	dla	kosztów	operacyjnych	koniecznych	do	prowadze-
nie	przez	organizacje	regularnej	i	stałej	działalności.	Są	to	na	przykład	koszty	utrzymania	personelu,	koszty	
spotkań	wewnętrznych,	publikacje,	rozpowszechnianie	informacji,	podróże	związane	z	realizacją	progra-
mu	pracy,	czynsz,	amortyzacja	oraz	inne	koszty	bezpośrednio	związane	z	programem	pracy	organizacji.
Wysokość	dotacji	obliczana	jest	na	podstawie	budżetu	lub	według	stawek	zryczałtowanych.

BENEFICJENCI
Program	jest	otwarty	dla	uczestników	z	sektora	kulturalnego	nieaudiowizualnego,	o	ile	te	organizacje	
i	przedsiębiorstwa	prowadzą	działalność	kulturalną	nienastawioną	na	zysk.	Nie	kwalifikują	się	organi-
zacje	i	przedsiębiorstwa,	których	główna	działalność	dotyczy	sektora	audiowizualnego.
Kwalifikujący	się	wnioskodawcy	muszą	być	publiczną	 lub	prywatną	organizacją	posiadającą	status	
prawny,	której	podstawowa	działalność	należy	do	sfery	kultury	(sektor	kulturalny	i	twórczy),	i	mieć	
siedzibę	w	jednym	z	krajów	uczestniczących	w	programie.

Kwalifikują	się:	państwa	członkowskie	UE;	kraje	należące	do	EOG:	Islandia,	Liechtenstein,	Norwegia;	
kraje	kandydujące	do	członkostwa	w	UE	oraz	Serbia.	Kraje	Bałkanów	Zachodnich	mogą	kwalifikować	
się	w	przyszłości,	pod	warunkiem	podpisania	protokołu	ustaleń	dotyczącego	uczestnictwa	każdego	
z	tych	krajów	w	programie.

ZARZĄDZANIE PRoGRAMEM
Za	program	odpowiada	Dyrekcja	Generalna	ds.	Edukacji	i	Kultury,	która	bezpośrednio	zarządza	nie-
którymi	 jego	działaniami	w	części	1.3	 i	3.3:	wspieranie	 europejskich	 stolic	 kultury,	przyznawanie	
europejskich	nagród	w	dziedzinie	kultury,	wspieranie	współpracy	z	organizacjami	międzynarodowymi,	
działania	specjalne,	promocja	działań	mających	na	celu	gromadzenie	i	rozpowszechnianie	informacji	
oraz	maksymalizację	wpływu	 projektów	w	 zakresie	współpracy	 kulturalnej.	 Pozostałe	 działania	 są	
wdrażane	przez	Agencję	Wykonawczą	ds.	Edukacji,	Kultury	i	Sektora	Audiowizualnego,	która	podlega	
kontroli	Dyrekcji	 (oprócz	wyżej	 opisanych	 także	 część:	3.1	Wspieranie	punktów	kontaktowych	ds.	
kultury	oraz	3.2	Wspieranie	analiz	w	dziedzinie	współpracy	kulturalnej).

Wdrażanie	programu	 jest	 scentralizowane,	 dlatego	ważną	 rolę	 pełnią	w	 tym	procesie	 punkty	 kon-
taktowe	ds.	kultury	działające	w	poszczególnych	krajach,	do	których	aplikujący	mogą	się	zwracać	
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o	wyjaśnienia,	wytyczne	i	pomoc	przy	przygotowaniu	wniosku.	Punkty	zajmują	się	promowaniem	pro-
gramu,	rozpowszechnianiem	informacji	na	temat	prowadzonych	w	jego	ramach	działań	i	możliwości	
uzyskania	finansowania.

sTRUKTURA I PoZIoM DoFINANsowANIA
Część 1: wspieranie projektów w zakresie kultury
Organizacje	działające	w	dziedzinie	kultury	otrzymują	wsparcie	na	projekty	współpracy	ponad	grani-
cami	oraz	na	tworzenie	i	realizację	działań	kulturalnych	i	artystycznych.
W	 tej	 części	 nacisk	położony	 jest	 na	pomoc	w	nawiązywaniu	współpracy	przez	 takie	 organizacje,	
jak:	 teatry,	muzea,	stowarzyszenia	zawodowe,	centra	badawcze,	uczelnie	wyższe,	 instytuty	kultury	
i	organy	władzy	publicznej	z	różnych	krajów.	Dzięki	wspólnemu	działaniu	różne	sektory	mogą	rozwĳać	
działalność	kulturalną	i	artystyczną	ponad	granicami	krajów.

Część 1.1 wieloletnie projekty współpracy
Celem	przedsięwzięć	w	ramach	tej	kategorii	jest	ułatwianie	nawiązywania	wieloletnich	międzynarodo-
wych	kontaktów	w	dziedzinie	kultury	poprzez	zachęcanie	co	najmniej	sześciu	organizatorów	działal-
ności	kulturalnej	z	sześciu	krajów	uczestniczących	w	programie	do	współpracy	i	działań,	sektorowych	
i	międzysektorowych	w	dziedzinie	kultury.

Na	ten	cel	przeznaczona	jest	kwota	w	wysokości:	minimalnie	200	tys.	i	maksymalnie	500	tys.	euro	
rocznie.	Wsparcie	UE	wynosi	maksymalnie	50%	całkowitych	kwalifikujących	się	kosztów.	Pieniądze	
te	mają	pomóc	w	zaplanowaniu	lub	rozszerzeniu	zasięgu	geograficznego	danego	projektu	i	stworzyć	
warunki	dla	jego	kontynuacji	po	zakończeniu	okresu	finansowania.
Projekty	mogą	trwać	od	36	do	60	miesięcy.	Termin	składania	wniosków:	raz	w	roku,	do	1	października.

Część 1.2.1 Projekty współpracy
Ta	 kategoria	 obejmuje	 działania	 prowadzone	 zarówno	w	 ramach	 sektorów,	 jak	 i	 ponadsektorowo,	
przez	co	najmniej	trzech	organizatorów	działalności	kulturalnej	z	co	najmniej	trzech	krajów	uczestni-
czących	w	programie.
Na	 ten	 cel	 przeznaczono	 fundusze	w	wysokości	 od	minimalnej	 kwoty	 50	 tys.	 do	maksymalnej	 –	
200	tys.	euro.	Wsparcie	udzielane	przez	UE	ogranicza	się	do	maksymalnie	50%	całkowitych	kwalifi-
kujących	się	kosztów.
Projekty	mogą	trwać	maksymalnie	24	miesiące.	Termin	składania	wniosków:	raz	w	roku,	do	1	paź-
dziernika.

Część 1.2.2 Projekty tłumaczeń literackich
Ta	kategoria	obejmuje	wspieranie	projektów	tłumaczeniowych	w	celu	poszerzania	wiedzy	na	temat	
literatury	 i	dziedzictwa	 literackiego	Europejczyków	za	pomocą	promocji	przepływu	dzieł	 literackich	
między	 krajami.	 Publiczne	 lub	 prywatne	 wydawnictwa	 oraz	 grupy	 wydawnicze	mogą	 ubiegać	 się	
o	dotacje	na	tłumaczenia	literatury	z	jednego	języka	europejskiego	na	inny	język	europejski	oraz	na	
publikacje.	Kwalifikujące	się	dzieła	muszą	być	z	dziedziny	beletrystyki,	np.	powieść,	bajka,	opowia-
danie,	nowela,	sztuka	teatralna,	poezja,	komiks.	Wnioskodawcy	mogą	zaproponować	maksymalnie	
10	dzieł	literackich	do	tłumaczenia.	Muszą	to	być	prace	już	wydane,	nigdy	wcześniej	nietłumaczone	
na	język	docelowy.
Na	ten	cel	przeznaczono	dofinansowanie	w	wysokości	od	2	tys.	do	60	tys.	euro.	Wsparcie	udzielane	
przez	UE	nie	przekracza	50%	całkowitych	kwalifikujących	się	kosztów.
Projekty	mogą	trwać	maksymalnie	24	miesiące.	Termin	składania	wniosków:	raz	w	roku,	do	1	lutego.

Część 1.3 Projekty współpracy z krajami trzecimi
Ta	kategoria	obejmuje	wsparcie	dla	projektów	współpracy	ukierunkowanych	na	wymianę	kulturalną	
między	krajami	uczestniczącymi	w	programie	 i	krajami	 trzecimi,	które	zawarły	z	UE	porozumienia	
o	stowarzyszeniu	lub	współpracy	(pod	warunkiem	że	porozumienia	o	współpracy	zawierają	klauzulę	
dotyczącą	kultury).	Corocznie	dokonuje	 się	wyboru	 jednego	 lub	większej	 liczby	krajów	 trzecich	na	
dany	rok.	Lista	wybranych	krajów	ogłaszana	jest	na	stronie	internetowej	Agencji	Wykonawczej,	naj-
później	na	cztery	miesiące	przed	upływem	terminu	składania	wniosków.
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Proponowane	działania	muszą	prowadzić	do	nawiązania	współpracy	międzynarodowej	o	określonym	
wymiarze.	W	projektach	współpracy	powinno	uczestniczyć	co	najmniej	trzech	organizatorów	działal-
ności	kulturalnej	z	co	najmniej	trzech	krajów	uczestniczących	w	programie,	współpracujących	w	dzie-
dzinie	kultury	z	co	najmniej	jedną	organizacją	z	wybranego	kraju	trzeciego.	Projekty	powinny	dotyczyć	
działalności	kulturalnej	prowadzonej	w	wybranym	kraju	trzecim.
Na	ten	cel	przeznaczono	dofinansowanie	w	kwocie	od	50	tys.	do	200	tys.	euro.	Wsparcie	udzielane	
przez	UE	wynosi	maksymalnie	50%	całkowitych	kwalifikujących	się	kosztów.
Projekty	mogą	trwać	maksymalnie	24	miesiące.	Termin	składania	wniosków:	raz	w	roku,	do	1	maja.

Część 2: wspieranie podmiotów działających na szczeblu europejskim w dziedzinie kultury
Ta	 część	ma	na	 celu	współfinansowanie	wydatków	dotyczących	 długoterminowego	 programu	pra-
cy	organizacji	działających	w	ogólnym	interesie	europejskim	w	dziedzinie	kultury	lub	stanowiących	
część	polityki	UE	w	tym	obszarze.	Przyznawane	są	dotacje	operacyjne:	roczne	lub	wieloletnie,	które	
stanowią	wsparcie	z	tytułu	kosztów	operacyjnych	ponoszonych	przez	tych	beneficjentów	w	związku	
z	wprowadzeniem	programu	pracy.	 Jest	 to	 zasadnicza	 różnica,	w	porównaniu	 z	 innymi	 dotacjami	
przyznawanymi	w	ramach	pozostałych	części	programu.

Cztery	kategorie	organizacji	kwalifikujące	się	do	otrzymania	dotacji	w	ramach	tej	części:

a)	Ambasadorowie:	organizacje,	które	poprzez	swoje	oddziaływanie	na	poziomie	europejskim	mają	
możliwość	zostania	przedstawicielami	kultury	europejskiej	i	jako	tacy	mogą	pełnić	rolę	ambasadorów	
kultury	europejskiej.	Do	 takich	organizacji	zaliczają	się	w	szczególności:	orkiestry,	chóry,	grupy	 te-
atralne	i	zespoły	taneczne,	których	które	działają	w	skali	europejskiej.	Działalność	takich	organizacji	
musi	być	prowadzona:	legalnie	od	co	najmniej	dwóch	lat	w	momencie	składania	wniosku	oraz	w	co	
najmniej	siedmiu	krajach	uczestniczących	w	programie.

b)	Sieci	propagatorów:	to	sieci	utworzone	przez	zrzeszonych	członków	reprezentujących:	określoną	
kategorię	organizacji	działających	w	dziedzinie	kultury	lub	obszar	działalności	kulturalnej	na	poziomie	
europejskim.	Takie	sieci	muszą	istnieć	od	co	najmniej	roku	w	momencie	składania	wniosku.	Powinny	
skupiać	członków	mających	siedzibę	w	co	najmniej	piętnastu	krajach	uczestniczących	w	programie.	
Jeżeli	sieci	składają	się	z	organizacji	reprezentujących	organizacje	działające	w	dziedzinie	kultury	na	
poziomie	krajowym	(np.	federacje	krajowe),	muszą	skupiać	przedstawicieli	w	co	najmniej	dziesięciu	
krajach	uczestniczących	w	programie.

c)	 festiwale:	 organizatorzy	 festiwali	 na	 skalę	 ponadnarodową	 generujących	 wyraźną	 europejską	
wartość	dodaną,	przekraczających	granice	geograficzne	oraz	rozpoznawalnych	na	poziomie	ogólno-
europejskim.	Powinni	oni	przewidzieć	w	programie	dzieła	i/lub	udział	artystów	pochodzących	z	co	
najmniej	siedmiu	krajów	uczestniczących	w	programie.	festiwale	muszą	mieć	renomę	i	uznanie	na	
skalę	europejską	oraz	co	najmniej	pięć	wcześniejszych	edycji.	Program	nie	wspiera	działań	związa-
nych	z	sektorem	audiowizualnym	 i	kinematografią	 (takich	 jak	np.	 festiwale	filmowe).	Organizacja	
składająca	wniosek	musi	 legalnie	funkcjonować	co	najmniej	od	dwóch	lat	w	momencie	składania	
wniosku.

d)	Struktury	wsparcia	politycznego	dla	planu	działań	na	rzecz	kultury:	w	ramach	europejskiej	agen-
dy	 kultury	 udzielane	 jest	wsparcie	 organizacjom	 aktywnie	 zaangażowanym	w	 dialog	 strukturalny	
z	Komisją	Europejską	w	 ramach	osobnej	 procedury	 oraz	 grupom	zajmującym	się	 analizą	polityki	
wspierającą	cele	tej	agendy,	w	szczególności	w	odniesieniu	do	pięciu	obszarów	priorytetowych	na	
lata	2008	–	2010:
-	wspieranie	warunków	dla	mobilności	artystów	i	innych	osób	działających	w	obszarze	kultury;
-	promowanie	dostępu	do	kultury,	szczególnie	poprzez	promowanie	dziedzictwa	kulturowego,	turystyki	
kulturalnej,	 wielojęzyczności,	 cyfryzacji,	 synergii	 z	 edukacją	 (w	 szczególności	 edukacji	 w	 zakresie	
sztuki)	oraz	większej	mobilności	zbiorów;
-	zbieranie	danych,	statystyk	i	metodologii	w	sektorze	kultury	oraz	zwiększanie	ich	porównywalności;
-	maksymalizacja	potencjału	branży	kulturalnej	i	twórczej,	w	szczególności	w	odniesieniu	do	małych	
i	średnich	przedsiębiorstw;
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-	promowanie	i	wdrażanie	Konwencji	UNESCO	w	sprawie	ochrony	i	promowania	różnorodności	form	
wyrazu	kulturowego.

W	ramach	tej	kategorii	wsparcie	finansowe	mogą	otrzymać	organizacje	w	dwóch	podkategoriach:

• Platformy	dialogu	strukturalnego:	powstałe	w	następstwie	konkretnych	zaproszeń	do	wyrażenia	za-
interesowania	(Call	for	interest)	ogłaszanych	przez	Komisję.	Określone	platformy	są	zapraszane	przez	
Agencję	do	przedstawienia	swoich	wniosków.
Platformy	składają	 się	 z	organizacji	pozarządowych	działających	w	dziedzinie	kultury	na	poziomie	
europejskim,	które	są	zaangażowane	w	dialog	strukturalny	z	Komisją	w	ramach	europejskiej	agendy	
kultury.	Członkowie	platformy	muszą	wspólnie	reprezentować	podmioty	europejskie	lub	inne	organiza-
cje	obecne	w	co	najmniej	piętnastu	krajach	uczestniczących	w	programie.	W	przypadku	gdy	platforma	
nie	posiada	osobowości	prawnej,	jedna	z	organizacji	będących	jej	członkiem	musi	posiadać	pisemne	
upoważnienie	do	jej	reprezentowania	i	koordynowania	programu	prac.

• Grupy	zajmujące	się	analizą	polityki:	skupiają	organizacje	z	sektora	publicznego	i	prywatnego	(np.	
wydziały	ds.	kultury	organów	krajowych,	regionalnych	i	lokalnych,	obserwatoria	lub	fundacje	kultu-
ralne,	wydziały	uniwersytetów	specjalizujące	się	w	działaniach	kulturalnych,	organizacje	zawodowe	
i	sieci)	mające	bezpośrednie	i	praktyczne	doświadczenie	w	analizie,	szacowaniu	lub	ocenie	oddzia-
ływania	strategii	kulturalnych	na	poziomie	lokalnym,	regionalnym,	krajowym	i/lub	europejskim,	i	są	
związane	z	jednym	lub	kilkoma	z	pięciu	priorytetów	pozostających	w	związku	z	europejską	agendą	
kultury.	Grupy	te	mogą	otrzymać	wsparcie	na	następujące	działania:
•	utrzymanie	sekretariatu	i	koordynacja	grupy;
•	wymiana,	analiza,	porównanie	i	konsolidacja	posiadanych	danych	oraz	ocena	metodologii;
•	 opracowanie	propozycji	 i	zaleceń	dotyczących	nowych	metod	oceny	lub	danych	(nie	obejmuje	
rozpoczęcia	nowych	szczególnych	badań	lub	gromadzenia	danych);
•	przygotowanie	raportów	i	rozpowszechnianie	wyników	w	całej	UE.

Grupy	te	muszą	funkcjonować	co	najmniej	od	dwóch	lat	w	momencie	składania	wniosku	i	skupiać	
członków	mających	siedzibę	w	co	najmniej	trzech	krajach	uczestniczących	w	programie.	W	przypadku	
gdy	grupa	nie	posiada	osobowości	prawnej,	jedna	z	organizacji	będąca	jej	członkiem	musi	posiadać	
pisemne	upoważnienie	do	jej	reprezentowania	i	koordynowania	programu	prac.

Wnioskodawcy	tej	części	programu	muszą	spełniać	następujące	warunki:
•	być	instytucją	publiczną	lub	prywatną	posiadającą	osobowość	prawną	(nie	kwalifikują	się	między-
narodowe,	krajowe,	regionalne	lub	lokalne	organy	publiczne	oraz	osoby	fizyczne);
•	mieć	siedzibę	w	jednym	z	krajów	uczestniczących	w	programie;
•	być	organizacją	nienastawioną	na	zysk;
•	 posiadać	mandat	prawny	do	działania	w	obszarze	kultury,	to	znaczy	realizować	cel	będący	przedmio-
tem	interesu	ogólnoeuropejskiego	w	dziedzinie	kultury	lub	będący	częścią	polityki	UE	w	tym	obszarze;
•	przedstawić	tylko	jeden	wniosek	w	danym	okresie	o	roczną	dotację	operacyjną.

Rodzaje	dotacji	w	tej	części	programu:
•	 roczna	dotacja	operacyjna:	organizacje	mogą	składać	wnioski	o	przyznanie	rocznej	dotacji	opera-
cyjnej	każdego	roku	aż	do	zakończenia	programu	(do	1	listopada	roku	następnego	aż	do	2012	r.).	Or-
ganizacje,	które	otrzymają	dotację	wieloletnią	w	ramach	partnerstwa,	nie	muszą	ubiegać	się	o	dotacje	
roczne	w	okresie	trwania	umowy	partnerskiej.

•	partnerstwo:	 organizacje,	 które	 chcą	 nawiązać	 wieloletnią	 współpracę	 z	 Agencją	Wykonawczą,	
mogą	 składać	wnioski	 o	 partnerstwo.	Można	 je	 składać	 do	1	 listopada	2010	 r.	Ramowa	umowa	
partnerska	formalizuje	porozumienie	zawierane	przez	organizację	z	Agencję	Wykonawczą	na	trzy	lata:	
od	2011	r.	do	2013	r.	w	celu	umożliwienia	wybranej	organizacji	osiągnięcia	jej	długofalowych	celów.	
Organizacje	chcące	utworzyć	partnerstwo	powinny	dodatkowo	przedłożyć:	szczegółowy	program	prac	
na	pierwsze	12	miesięcy	(czyli	na	rok	budżetowy	2011	r.),	trzyletni	plan	działania	przedstawiający	
cele,	priorytety	oraz	spodziewane	wyniki	(osiągnięcia)	na	lata	2011	–	2013,	jak	również	strategię	oraz	
planowane	działania	mające	na	celu	zapewnienie	realizacji	celów	i	wyników.	Plan	działania	powinien	



w	szczególności	zawierać	rozbicie	celów/	wyników	oraz	działań	na	każde	z	tych	trzech	lat.	W	latach	
2012	i	2013	wybrane	organizacje,	na	wniosek	Agencji	Wykonawczej,	przedstawią	uproszczony	wnio-
sek	o	przyznanie	dotacji,	wraz	ze	szczegółowym	programem	prac	oraz	odpowiednim	budżetem	na	lata	
2012	i	2013.	Uzgodniony	przez	strony	program	będzie	stanowił	podstawę	do	przyznania	określonej	
dotacji	operacyjnej	na	dany	rok.

Dotacje	są	przyznawane	według	różnych	progów	i	zależą	od	kategorii	składanego	wniosku.	Progi	wahają	
się	od	100	tys.	do	600	tys.	euro.	Wsparcie	UE	nie	może	przekroczyć	80%	całkowitych	kwalifikujących	
się	kosztów	bądź	kosztów	szacunkowych	odnoszących	się	do	proponowanego	programu	pracy.

Część 3: wspieranie analizy, gromadzenia i rozpowszechniania informacji w dziedzinie współpracy 
kulturalnej
UE	wspiera	działania	związane	z	analizą	i	rozpowszechnianiem	informacji	przydatnych	w	gromadze-
niu	i	badaniu	wyników	w	odpowiedzi	na	istniejącą	potrzebę	zebrania	danych	ilościowych	w	obrębie	
sektora	kultury	oraz	ich	ewaluacji	pod	względem	zgodności	z	celami	programu.	Ponadto	istnieje	po-
trzeba	udostępniania	informacji	dotyczących	programu	Kultura	artystom	i	organizacjom	kulturalnym	
na	szczeblu	lokalnym.
Program	wspiera	przeprowadzanie	badań	oraz	analiz	w	sferze	europejskiej	współpracy	kulturalnej	oraz	
rozwoju	europejskiej	polityki	kulturalnej.	Celem	wsparcia	jest	zwiększenie	ilości	 i	 jakości	informacji	
oraz	 danych	 zbieranych	w	 celach	porównawczych,	 a	 także	 analiza	 działań	 podejmowanych	w	 ra-
mach	współpracy	kulturalnej	na	poziomie	europejskim,	ze	szczególnym	uwzględnieniem	mobilności	
artystów	oraz	podmiotów	działających	w	zakresie	kultury,	obiegu	dzieł	sztuki	i	wyrobów	kultury	oraz	
wspierania	dialogu	międzykulturowego.	Program	ma	również	na	celu	rozpowszechnianie	 informacji	
oraz	promowanie	działań	zmierzających	do	maksymalizacji	wpływu	projektów.	Promowana	jest	wy-
miana	doświadczeń	oraz	dobrych	praktyk	w	rozpowszechnianiu	informacji	dotyczących	programu	oraz	
szeroko	pojęta	współpraca	na	poziomie	europejskim.
Zadania	te	realizowane	są	przez	punkty	kontaktowe	ds.	kultury	utworzone	w	każdym	kraju	uczestni-
czącym	w	programie.

PoDsTAwA PRAwNA
Decyzja	Parlamentu	Europejskiego	i	Rady	nr	1855/2006	(WE)	z	12	grudnia	2006	r.	ustanawiająca	
Program	Kultura	(Dz.	U.	L	372	z	27.12.2006)
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4. proGraM europa dla oBywateli
Ogólne	cele	programu:
•	 stworzenie	 obywatelom	możliwości	współpracy	 i	 uczestnictwa	w	 budowaniu	 coraz	 bliższej,	 de-
mokratycznej	i	otwartej	na	świat	Europy,	zjednoczonej	w	swojej	różnorodności	kulturowej	i	przez	nią	
wzbogacanej,	co	pomoże	rozwĳać	obywatelstwo	UE;
•	 rozwĳanie	poczucia	tożsamości	europejskiej	opartej	na	wspólnych	wartościach,	historii	i	kulturze;
•	umacnianie	poczucia	odpowiedzialności	za	UE	wśród	jej	obywateli;
•	pogłębienie	tolerancji	i	wzajemnego	zrozumienia	między	obywatelami	Europy,	którzy	szanując	i	pro-
mując	różnorodność	kulturową	i	językową,	wnoszą	wkład	w	dialog	międzykulturowy.

Cele	szczegółowe,	które	realizowane	są	na	poziomie	ponadnarodowym:
•	gromadzenie	członków	społeczności	lokalnych	z	całej	Europy	w	celu	wymiany	doświadczeń,	opinii	
i	wartości,	wyciągania	wniosków	z	historii	i	budowania	potencjału	na	przyszłość;
•	wspieranie	działań,	debat	i	refleksji	związanych	z	obywatelstwem	europejskim	i	demokracją,	wspól-
nymi	wartościami,	wspólną	historią	i	kulturą	dzięki	współpracy	w	organizacjach	społeczeństwa	oby-
watelskiego	na	poziomie	europejskim;
•	przybliżanie	Europy	obywatelom	poprzez	propagowanie	europejskich	wartości	i	osiągnięć,	z	zacho-
waniem	pamięci	o	jej	historii;
•	 zachęcanie	obywateli	 i	organizacji	społeczeństwa	obywatelskiego	ze	wszystkich	krajów	uczestni-
czących	do	wzajemnych	kontaktów	umacniających	dialog	międzykulturowy	oraz	eksponujących	za-
równo	różnorodność,	jak	i	jedność	Europy.	

Niektóre	tematy	o	szczególnym	znaczeniu	dla	rozwoju	aktywnego	obywatelstwa	europejskiego	są	w	pro-
gramie	traktowane	priorytetowo:	przyszłość	UE	i	jej	wartości	podstawowe;	aktywne	obywatelstwo	euro-
pejskie:	partycypacja	i	demokracja	w	Europie;	dialog	międzykulturowy;	jakość	życia	ludzi	w	Europie:	za-
trudnienie,	spójność	społeczna	i	zrównoważony	rozwój;	skutki	polityki	UE	dla	społeczeństw.	Część	tych	
tematów	odnosi	się	do	całego	okresu	trwania	programu,	natomiast	nowe	lub	bardzo	specyficzne	tematy	
mogą	być	ustalone	jako	roczne	priorytety	istotne	dla	programu,	obowiązujące	przez	ograniczony	czas.
Program	jest	jednak	stale	otwarty	na	nowatorskie	projekty	inicjowane	oddolnie,	które	nie	mieszczą	się	
w	ramach	zagadnień	priorytetowych.
Wnioskodawcy	powinni	uwzględniać	w	swoich	projektach	także	zagadnienia	horyzontalne,	takie	jak:	
wartości	 europejskie,	 kształcenie	 incydentalne	w	 zakresie	 aktywnego	 obywatelstwa	 europejskiego,	
wolontariat	–	przejaw	aktywnego	obywatelstwa	europejskiego,	ponadnarodowość	a	wymiar	lokalny,	
różnorodność	kulturowa	i	językowa,	twórcza	wymiana	doświadczeń,	równy	dostęp	do	programu,	rów-
nowaga	pod	względem	płci,	solidarność	międzypokoleniowa.

RoDZAJE DoFINANsowANIA:
•	dotacje	dla	projektów	(np.	wsparcie	projektu	zainicjowanego	przez	organizacje	społeczeństwa	oby-
watelskiego	w	ramach	poddziałania	2.3	w	działaniu	2.);
•	dotacje	 dla	 budżetu	 operacyjnego	 jednostki	 promującej	 aktywne	 obywatelstwo	 europejskie	 (np.	
wsparcie	organizacji	pozarządowej	w	ramach	poddziałania	2.2	w	działaniu	2.).

PoZIoM DoFINANsowANIA
Wartość	dotacji	na	projekty	zależna	jest	od	rodzaju	działania.

BENEFICJENCI
W	programie	mogą	wziąć	udział	wszystkie	zainteresowane	strony	promujące	aktywne	obywatelstwo	
europejskie,	m.in.:	organizacje	społeczeństwa	obywatelskiego,	organizacje	pozarządowe,	ośrodki	zaj-
mujące	się	badaniami	i	analizami	dotyczącymi	spraw	publicznych	w	UE	(think	tank),	grupy	obywateli,	
instytucje	edukacyjne,	organizacje	wolontariackie	lub	działające	w	dziedzinie	sportu	amatorskiego	itp.

Kwalifikują	się:	państwa	członkowskie	UE;	państwa	kandydujące	do	UE:	Chorwacja	i	Była	Jugosło-
wiańska	Republika	Macedonii	oraz	państwo	regionu	Bałkanów	Zachodnich:	Albania.	Państwa	nale-
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żące	do	EOG	(Islandia,	Liechtenstein,	Norwegia);	inne	państwa	regionu	Bałkanów	Zachodnich	oraz	
państwo	kandydujące:	Turcja	nie	przystąpiły	 jeszcze	do	programu,	 ale	mogą	w	przyszłości	w	nim	
uczestniczyć.

NABoRY wNIosKÓw
W	zależności	od	rodzaju	działania,	nabór	wniosków	prowadzony	jest	dwojako:
•	dla	większości	działań	obowiązują	stałe	terminy	naborów	określone	w	przewodniku	programowym	
(nie	są	publikowane	oddzielne	ogłoszenia	o	naborach	wniosków);
•	dla	poddziałania	1.6	w	działaniu	1.	oraz	dla	poddziałań	2.1	 i	2.2	w	działaniu	2.	ogłaszane	są	
oddzielne	nabory	wniosków.

Terminy	składnia	wniosków	o	dotacje	na	projekty,	w	których	mogą	brać	udział	organizacje	pozarzą-
dowe:
•	Działanie	 1.,	 Poddziałanie	 2.1	 Projekty	 obywatelskie:	 1	 czerwca	 (projekty	 rozpoczynające	 się	
w	okresie:	1	grudnia	roku,	w	którym	upływa	ostateczny	termin	–	28	lutego	następnego	roku	po	osta-
tecznym	terminie);
•	Działanie	2.,	Poddziałania	2.1	Wsparcie	strukturalne	dla	organizacji	badających	politykę	europej-
ską	(zespołów	ekspertów)	i	2.2	Wsparcie	strukturalne	dla	organizacji	społeczeństwa	obywatelskiego	
na	poziomie	europejskim:	15	października	(następny	rok	budżetowy);
•	Działanie	2.,	Poddziałanie	2.3	Wsparcie	dla	projektów	inicjowanych	przez	organizacje	społeczeń-
stwa	 obywatelskiego:	 15	 lutego	 (projekty	 rozpoczynające	 się	 w	 okresie:	 1	 sierpnia	 –	 31	 grudnia	
w	roku	terminu	składania	wniosku);
•	Dzialanie	4.:	 30	 kwietnia	 (projekty	 rozpoczynające	 się	w	 okresie:	 1	 października	 –	31	 grudnia	
w	roku	terminu	składania	wniosków).

ZARZĄDZANIE PRoGRAMEM
Nadzór	 nad	 programem	prowadzi	Dyrekcja	Generalna	Komisji	 Europejskiej	 ds.	 Edukacji	 i	 Kultury.	
Agencja	Wykonawcza	ds.	Edukacji,	Kultury	i	Sektora	Audiowizualnego	jest	odpowiedzialna	za	wdra-
żanie	większości	jego	działań.	Zarządza	ona	pełnymi	cyklami	projektowymi.
Agencja	Wykonawcza	jest	również	odpowiedzialna	za	Punkty	Kontaktowe	Europy	dla	Obywateli	w	kra-
jach	uczestniczących	w	programie.	Punkty	zapewniają	ukierunkowane	rozpowszechnianie	na	pozio-
mie	podstawowym	informacji	na	temat	wdrażania	programu,	działań	w	jego	ramach	oraz	możliwości	
finansowych.

sTRUKTURA
Działanie 1. Aktywni obywatele dla Europy	–	ukierunkowane	jest	specjalnie	na	udział	obywateli.

•	 Poddziałanie 1 Partnerstwo miast:	polega	na	promowaniu	lub	prowadzeniu	bezpośredniej	wymia-
ny	między	obywatelami	Europy,	którzy	uczestniczą	w	działaniach	w	ramach	partnerstwa	miast,	oraz	
na	zachęcaniu	do	tworzenia	sieci	i	do	współpracy	między	miastami	partnerskimi.

Poddziałanie 1.1 spotkania mieszkańców miast partnerskich:	w	spotkaniach	mieszkańców	miast	
partnerskich	uczestniczą	wielkie	grona	obywateli	i	ich	grupy,	korzystając	z	partnerstwa	między	mia-
stami	w	celu	rozwĳania	silnych,	nieformalnych	i	osobistych	relacji	między	obywatelami.
Wnioskodawcą	w	tym	poddziałaniu	może	być	albo	miasto,	w	którym	odbywa	się	spotkanie,	albo	–	„or-
ganizacja	nienastawiona	na	zysk	lub	komitet	do	spraw	partnerstwa	posiadające	osobowość	prawną	
reprezentujące	władze	lokalne”.	Teoretycznie	więc	może	to	być	organizacja	pozarządowa.

Poddziałanie 1.2 sieci miast partnerskich:	wspierany	jest	rozwój	takich	sieci,	które	mają	znaczenie	
w	 kontekście	 zapewniania	 usystematyzowanej,	 intensywnej	 i	wielowymiarowej	współpracy	między	
miastami	partnerskimi,	a	tym	samym	pomagają	poszerzyć	oddziaływanie	programu.
Wnioskodawcą	w	tym	poddziałaniu	może	być:	miasto;	lokalny/	regionalny	organ	władzy;	federacja/	
stowarzyszenie	władz	lokalnych;	„organizacja	nienastawiona	na	zysk	lub	komitet	do	spraw	partner-
stwa	posiadające	osobowość	prawną	i	reprezentujące	władze	lokalne”.	Teoretycznie	więc	może	to	być	
organizacja	pozarządowa.
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•	 Poddziałanie 1.6 Projekty innowacyjne:	poddziałanie	to	nie	jest	opisane	w	przewodniku	progra-
mowym.	Pierwszy	nabór	wniosków	przeprowadzony	został	w	2009	r.	Poniższe	informacje	pochodzą	
z	ogłoszenia	o	naborze.

Poddziałanie	ma	na	celu	przetestowanie	i	utworzenie	innowacyjnych	programów	wymiany	ponadna-
rodowej	w	celu	doprowadzenia	do	długoterminowych	partnerstw	między	 organizacjami	 społeczeń-
stwa	obywatelskiego	działającymi	w	różnych	krajach	uczestniczących	w	programie	oraz	promowanie	
pojęcia	doradztwa	ponadnarodowego	wśród	organizacji	społeczeństwa	obywatelskiego,	promowanie	
metody	 innowacyjnego	 projektu	w	 odniesieniu	 do	mobilności	 ponadnarodowej	 i	 doradztwa	wśród	
organizacji	społeczeństwa	obywatelskiego.
Projekty	powinny	promować	mobilność	ponadnarodową	wśród	pracowników	lub	wolontariuszy,	kie-
rowników	i	członków	zarządu	organizacji	partnerskiej	działających	ochotniczo	(np.	doradztwo	indy-
widualne;	doradztwo	dla	grup	pracowników/wolontariuszy;	wymianę	pracowników	między	organiza-
cjami	partnerskimi).
Działania	w	ramach	projektu	zmierzają	do	tworzenia	i	zastosowania	innowacyjnych	metodologii	w	za-
kresie	doradztwa	i	wymiany	pracowników,	na	przykład	doradztwa	mieszanego	(tj.	działań	w	terenie	
i	w	trybie	online).

Maksymalny	czas	trwania	projektów	wynosi	12	miesięcy.
Przyznana	kwota	dotacji	nie	może	przekraczać	80%	całkowitych	kwalifikowalnych	kosztów	projektu.	
Maksymalna	kwota	dotacji	wynosi	150	tys.	euro,	zaś	minimalna	–	75	tys.	euro.

•	 Poddziałanie 2 Projekty obywatelskie i środki wsparcia:	w	ramach	tego	działania	można	wspierać	
rozmaite	projekty	o	wymiarze	ponadnarodowym	i	międzysektorowym,	bezpośrednio	angażujące	oby-
wateli.	W	projektach	tych	powinni	uczestniczyć	obywatele	o	różnych	horyzontach,	wspólnie	działający	
lub	debatujący	o	wspólnych	zagadnieniach	europejskich	na	poziomie	lokalnym	i	europejskim.	W	tym	
celu	należy	stosować	innowacyjne	metody	umożliwiające	im	uczestnictwo	w	projektach.

•	 Poddziałanie 2.1 Projekty obywatelskie:	w	 ramach	 tego	poddziałania	wspierane	będą	 rozmaite	
projekty	o	wymiarze	ponadnarodowym	i	międzysektorowym,	bezpośrednio	angażujące	obywateli.	Pro-
jekty	mające	na	celu	zachęcenie	do	udziału	w	działaniach	na	poziomie	lokalnym	będą	traktowane	jako	
najważniejsze.

Poddziałanie	to	ma	w	szczególności	na	celu	wspieranie	projektów	obywatelskich	umożliwiających:
•	 gromadzenie	opinii	obywateli	na	temat	kluczowych	wyzwań,	z	którymi	Europa	zmierzy	się	w	przy-
szłości;
•	badanie	nowych	metodologii	promujących	aktywne	interakcje	i	dyskusje	między	obywatelami	doty-
czące	kwestii	związanych	ze	strategiami	unĳnymi	mającymi	wpływ	na	życie	codzienne;
•	 stworzenie	mechanizmów,	które	pozwolą	obywatelom	Europy	rozwĳać	kompetencje	obywatelskie	
oraz	formułować	poglądy	i	opinie	na	temat	procesu	integracji	europejskiej	w	formie	zaleceń	dla	decy-
dentów	na	poziomie	europejskim;
•	 zachęcenie	do	podjęcia	dialogu	między	obywatelami	Europy	a	 instytucjami	UE,	co	ma	umocnić	
pozycję	obywateli	w	polityce	europejskiej	oraz	ich	wpływ	na	nią,	a	także	zapewnić	odpowiednie	re-
agowanie	instytucji	UE	na	opinie	obywateli.
Cele	te	można	osiągnąć,	wykorzystując	różne	formy	i	podejścia	metodologiczne,	np.	panel	obywatelski.

Konieczne	jest	wspieranie	rzeczywistego	podejścia	oddolnego	w	zakresie	przygotowywania	i	wdraża-
nia	projektów,	zaś	obywatele	w	nich	uczestniczący	powinni	mieć	możliwość	formułowania	zaleceń,	
które	mogłyby	zostać	wykorzystane	w	działaniach	politycznych	na	poziomie	europejskim.

Wnioskodawcą	może	być:	lokalny	organ	władzy	lub	organizacja	społeczeństwa	obywatelskiego	nie-
nastawiona	na	zysk,	posiadająca	osobowość	prawną.	Wnioskodawca	musi	mieć	siedzibę	w	jednym	
z	krajów	uczestniczących	w	programie.	Kwalifikujący	się	partnerzy	projektów	to	organy	publiczne	oraz	
organizacje	nienastawione	na	zysk	zlokalizowane	w	krajach	uczestniczących.	Projekt	musi	obejmować	
co	najmniej	pięć	krajów	uczestniczących,	w	tym	co	najmniej	jedno	państwo	członkowskie	UE.	W	pro-
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jekcie	musi	brać	udział	co	najmniej	200	uczestników.	Co	najmniej	20%	uczestników	projektu	musi	
pochodzić	z	kwalifikujących	się	krajów	innych	niż	kraj	będący	gospodarzem	wydarzenia.

Maksymalny	czas	trwania	projektu	wynosi	12	miesięcy.	Działania	muszą	być	przeprowadzone	w	jed-
nym	z	krajów	uczestniczących	w	programie.
Kwota	dotacji	nie	może	przekroczyć	maksymalnej	stawki	wynoszącej	60%	kwalifikowalnych	kosztów	
danego	działania.	Maksymalna	kwota	dotacji	na	jeden	projekt	w	ramach	tego	poddziałania	wynosi	
250	tys.	euro,	zaś	minimalna	–	100	tys.	euro.

•	 Poddziałanie 2.2 Środki wsparcia:	poddziałanie	to	stanowi	narzędzie	na	rzecz	zwiększania	jakości	
projektów	realizowanych	w	ramach	działania	1.	Aktywni	obywatele	dla	Europy.	Wspiera	ono	również	
wymianę	doświadczeń,	specjalistycznej	wiedzy	i	dobrych	praktyk,	a	także	działania,	które	mogą	pro-
wadzić	do	nawiązania	trwałego	partnerstwa	i	ustanowienia	trwałych	sieci.

Działanie 2. Aktywne społeczeństwo obywatelskie w Europie	–	skierowane	jest	do	organizacji	spo-
łeczeństwa	obywatelskiego	i	zespołów	ekspertów	otrzymujących	wsparcie	strukturalne	na	podstawie	
programu	prac	(dotacje	operacyjne)	lub	wsparcie	dla	projektów	ponadnarodowych	(dotacje	na	dzia-
łania):

•	 Poddziałanie 2.1 wsparcie strukturalne dla organizacji badających politykę europejską (zespołów 
ekspertów):	ma	na	celu	wzmocnienie	 instytucjonalnych	zdolności	ośrodków	zajmujących	się	bada-
niami	i	analizami	dotyczącymi	spraw	publicznych	w	UE,	aby	mogły	one	przedstawiać	nowe	pomysły	
i	refleksje	w	dziedzinie	zagadnień	europejskich,	aktywnego	obywatelstwa	europejskiego	lub	wartości	
europejskich.

•	 Poddziałanie 2.2 wsparcie strukturalne dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego na po-
ziomie europejskim:	 jego	 celem	 jest	 pomoc	w	 tworzeniu	 zorganizowanego,	 spójnego	 i	 aktywnego	
społeczeństwa	obywatelskiego	na	poziomie	europejskim.

Poniższe	informacje	dotyczą	zarówno	poddziałania	2.1,	jak	i	poddziałania	2.2.	W	ich	ramach	orga-
nizacja	realizująca	cele	ogólnoeuropejskie	może	uzyskać	wsparcie	strukturalne	określane	jako	dotacje	
operacyjne.	Zapewniają	one	wsparcie	finansowe	obejmujące	część	kosztów	operacyjnych	niezbędnych	
do	prawidłowej	realizacji	zwykłych	działań	wybranej	organizacji.	Wsparcie	to	może	zostać	przyznane	
w	zależności	od	określonych	kryteriów,	w	formie	rocznej	dotacji	lub	wieloletniego	partnerstwa.
Wieloletnie	 partnerstwo	 jest	 mechanizmem	 współpracy	 nawiązywanej	 między	 daną	 organizacją	
a	Agencją	Wykonawczą	ds.	Edukacji,	Kultury	i	Sektora	Audiowizualnego,	w	ramach	której	przyzna-
wane	są	konkretne	dotacje.	Takie	partnerstwo	w	ramach	tego	zaproszenia	mogłoby	zostać	zawarte	
na	okres	trzech	lat.
Zarówno	w	przypadku	rocznej	dotacji,	jak	i	wieloletniego	partnerstwa	okres	kwalifikowalności	musi	
pokrywać	się	z	rokiem	budżetowym	wnioskodawcy,	jaki	figuruje	w	zatwierdzonych	sprawozdaniach	
finansowych	organizacji.

Działania	organizacji	wnioskującej	muszą	w	widoczny	sposób	przyczyniać	się	do	rozwoju	i	realizacji	
szczegółowych	celów	i	priorytetów	tematycznych	programu.

Aby	kwalifikować	się	do	otrzymania	dotacji	operacyjnej,	organizacja	dążąca	do	osiągnięcia	celu	będą-
cego	przedmiotem	interesu	ogólnoeuropejskiego,	musi:
•	być	organizacją	o	celach	niezarobkowych,	posiadającą	osobowość	prawną;	w	przypadku	sieci,	która	
nie	dysponuje	oddzielną	strukturą	operacyjną	z	własnym	statutem,	wniosek	może	złożyć	organizacja	
członkowska	odpowiedzialna	za	koordynację	sieci;
•	prowadzić	działalność	w	dziedzinie	obywatelstwa	europejskiego,	 zgodnie	 ze	 statutem	 lub	misją,	
oraz	odpowiadać	jednej	z	następujących	kategorii	organizacji:
-	 poddziałanie	 2.1:	 organizacje	 badające	 lub	 analizujące	 europejski	 porządek	 publiczny	 (think	
tanks	–	ośrodki	analityczne);
-	 poddziałanie	2.2:
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-	 organizacje	 społeczeństwa	 obywatelskiego	 na	 poziomie	 europejskim:	 centralne	 organizacje	
(platformy)	europejskie,	sieci	europejskie,	organizacje	prowadzące	działalność	o	dużym	wpływie	
na	poziomie	europejskim;
-	 organizacje	społeczeństwa	obywatelskiego	związane	z	pamięcią	europejską;
-	 ogólnoeuropejskie	platformy	organizacji.
-	 prowadzić	większość	działań	na	terytorium	kwalifikujących	się	krajów.

W	przypadku	wieloletniego	partnerstwa	organizacje	muszą	zgodnie	z	prawem	posiadać	siedzibę	i	oso-
bowość	prawną	od	ponad	czterech	lat	w	jednym	z	kwalifikujących	się	krajów	oraz	mieć,	w	przypadku	
poniższych	kategorii,	następujący	zasięg	geograficzny:
•	w	przypadku	centralnej	organizacji	europejskiej	lub	sieci	europejskiej	–	muszą	mieć	członków	w	co	
najmniej	12	kwalifikujących	się	krajach;
•	w	 przypadku	 organizacji	 prowadzących	 działalność	 o	 dużym	wpływie	 na	 poziomie	 europejskim	
–	muszą	działać	w	co	najmniej	12	kwalifikujących	się	krajach;
•	w	przypadku	ogólnoeuropejskich	platform	organizacji	 –	muszą	posiadać	 co	najmniej	 sześć	 cen-
tralnych	 organizacji	 funkcjonujących	 w	 charakterze	 członków	 i	 zapewnić,	 za	 pośrednictwem	 tych	
ostatnich,	obecność	w	27	państwach	członkowskich.

W	przypadku	 rocznej	dotacji	organizacje	muszą	zgodnie	z	prawem	posiadać	siedzibę	 i	osobowość	
prawną	od	ponad	jednego	roku	w	jednym	z	kwalifikujących	się	krajów	oraz	mieć,	w	przypadku	poniż-
szych	kategorii,	następujący	zasięg	geograficzny:
•	 centralna	organizacja	europejska	lub	sieć	europejska	–	muszą	mieć	członków	w	co	najmniej	ośmiu	
kwalifikujących	się	krajach;
•	organizacje	prowadzące	działalność	o	dużym	wpływie	na	poziomie	europejskim	–	muszą	działać	
w	co	najmniej	ośmiu	kwalifikujących	się	krajach.
Ogólnoeuropejskie	 platformy	 organizacji	mogą	 składać	wniosek	wyłącznie	w	 ramach	wieloletniego	
partnerstwa.

Dotacje	operacyjne	przyznawane	są	przez	Agencję	Wykonawczą	kilkunastu	–	kilkudziesięciu	organi-
zacjom/	ośrodkom	badawczym.

•	 Poddziałanie 2.3 wsparcie dla projektów inicjowanych przez organizacje społeczeństwa obywa-
telskiego:	ma	na	celu	wspieranie	konkretnych	projektów	organizacji	społeczeństwa	obywatelskiego	
z	 różnych	 krajów	uczestniczących.	Wdrożenie	 działań	 o	 szerokim	wymiarze	 europejskim	umożliwi	
organizacjom	społeczeństwa	obywatelskiego	zwiększenie	możliwości	 i	dotarcie	do	większego	grona	
odbiorców.	Bezpośrednia	współpraca	między	organizacjami	społeczeństwa	obywatelskiego	mającymi	
siedzibę	w	różnych	państwach	członkowskich	przyczyni	się	do	zwiększenia	wzajemnego	zrozumienia	
różnych	kultur	oraz	do	określenia	wspólnych	wartości.	Cel	ten	może	być	realizowany	w	postaci	poje-
dynczych	projektów,	jednak	podejście	długofalowe	będzie	miało	trwalszy	wpływ	i	umożliwi	powsta-
wanie	sieci	oraz	efektu	synergii.

Projekty	powinny	być	przygotowane	w	jednej	z	dwóch	poniższych	form:
•	projekty	imprez,	które	obejmują	głównie:	konferencje,	seminaria,	sympozja,	warsztaty,	debaty,	po-
siedzenia,	spotkania,	szkolenia,	działania	społeczno-kulturowe;
•	projekty	produkcji	i	realizacji,	które	obejmują	głównie:	publikacje,	strony	internetowe,	audycje	radio-
we/	telewizyjne,	produkcję	materiałów	audiowizualnych,	sondaże	opinii	publicznej,	badania,	analizy,	
produkcję	materiałów	edukacyjnych	i	szkoleniowych,	stosowanie	nowych	technologii	informacyjnych.

Projekty	powinny	odpowiadać	co	najmniej	jednemu	z	poniższych	opisów:
•	Działanie:	partnerzy	powinni	wspólnie	planować,	wdrażać	i	wykorzystywać	wyniki	działania	zgod-
nie	z	celami,	priorytetami	i	horyzontalnymi	zagadnieniami	programu.	Działanie	może	przybierać	różne	
formy,	np.	seminariów,	warsztatów	tematycznych,	produkcji	i	rozpowszechniania	publikacji,	kampanii	
informacyjnych,	 warsztatów	 artystycznych,	 działań	 w	 dziedzinie	 sportu	 amatorskiego,	 seminariów	
szkoleniowych,	posiedzeń,	wystaw,	projektów	obywatelskich	itp.
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•	Debata:	projekt	powinien	polegać	na	pobudzaniu	i	organizowaniu	debaty	dotyczącej	celów,	priory-
tetów	i	zagadnień	horyzontalnych	programu.	Konieczny	jest	udział	członków	organizacji	wdrażających	
projekt,	innych	organizacji	społeczeństwa	obywatelskiego,	innych	rodzajów	organizacji,	instytucji,	de-
cydentów,	obywateli	itp.
•	Refleksja:	 projekt	 powinien	 polegać	 na	 organizowaniu,	 podtrzymywaniu	 i	 systematyzowaniu	 re-
fleksji	nad	wartościami	europejskimi,	obywatelstwem	europejskim	 i	demokracją,	w	której	wzięłyby	
udział	wszelkiego	rodzaju	organizacje	społeczeństwa	obywatelskiego,	jak	również	eksperci,	decydenci,	
obywatele	 itp.	Szczególną	uwagę	należy	zwrócić	na	odzwierciedlenie	kulturowej	 różnorodności	Eu-
ropy.	Przykładowo,	w	zakres	projektu	może	wchodzić	np.	sympozjum	poprzedzone	sondażem	opinii	
publicznej,	którego	wyniki	zostałyby	następnie	opublikowane	w	mediach.
•	Tworzenie	sieci:	celem	projektu	powinno	być	przygotowanie	lub	zachęta	do	budowania	trwałych	
sieci	 organizacji	 działających	w	danej	 dziedzinie.	 Tworzenie	 sieci	 powinno	prowadzić	 do	 aktywnej	
współpracy,	łączenia	i	systematyzowania	różnych	elementów	opisanych	powyżej.

Wnioskodawcą	może	być:
•	organizacja	nienastawiona	na	zysk;
•	organizacja	społeczeństwa	obywatelskiego	posiadająca	osobowość	prawną	i	rozwĳająca	swoją	dzia-
łalność	na	poziomie	lokalnym,	regionalnym,	krajowym	lub	europejskim.
Wnioskodawcy	muszą	mieć	siedzibę	w	jednym	z	krajów	uczestniczących	w	programie.	Te	same	kry-
teria	co	wnioskodawców	dotyczą	również	partnerów.
W	każdym	wydarzeniu	w	ramach	projektu	muszą	uczestniczyć	co	najmniej	dwa	kraje,	w	tym	co	naj-
mniej	jedno	państwo	członkowskie	UE.

Maksymalny	czas	trwania	projektu	wynosi	12	miesięcy.	Działania	muszą	być	przeprowadzone	w	jed-
nym	z	krajów	uczestniczących	w	programie.
Poziom	dofinansowania:	dotacje	na	projekty	imprez	oblicza	się	według	stawek	zryczałtowanych,	na-
tomiast	dotacje	na	projekty	produkcji	i	realizacji	obliczane	są	na	podstawie	rzeczywiście	poniesionych	
kosztów.	W	obu	przypadkach	kwota	dotacji	nie	może	przekroczyć	maksymalnej	stawki	wynoszącej	
60%	kwalifikowalnych	kosztów	danego	działania.	Maksymalna	kwalifikowalna	kwota	dotacji	na	jeden	
projekt	w	ramach	tego	poddziałania	wynosi	55	tys.	euro,	minimalna	–	10	tys.	euro.

Działanie 3. Razem dla Europy	 –	 jego	 celem	 jest	 pogłębianie	 koncepcji	 aktywnego	 obywatelstwa	
europejskiego	oraz	szerzenie	wiedzy	o	niej	w	całej	Europie:	wydarzenia	o	szerokim	oddźwięku	publicz-
nym;	badania;	narzędzia	informowania	i	rozpowszechniania	informacji.	Działanie	to	inicjuje	i	prowa-
dzi	Komisja	Europejska.	Nabory	wniosków	nie	są	planowane.

•	 Poddziałanie 3.1 wydarzenia o szerokim oddźwięku publicznym:	ma	na	celu	wspieranie	imprez	
organizowanych	przez	Komisję,	ewentualnie	we	współpracy	z	państwami	członkowskimi	lub	innymi	
odpowiednimi	partnerami,	które	pomagają	zwiększyć	poczucie	przynależności	obywateli	do	tej	samej	
społeczności	oraz	zaangażowanie	w	projekt	europejski.

•	 Poddziałanie 3.2 Badania:	aby	lepiej	zrozumieć	istotę	aktywnego	obywatelstwa	na	poziomie	euro-
pejskim,	Komisja	przeprowadza	badania,	ankiety	i	sondaże	opinii	publicznej.

•	 Poddziałanie 3.3 Narzędzia informowania i rozpowszechniania informacji:	 rozmaite	 narzędzia	
informacyjne,	które	umożliwiają	wszechstronne	 informowanie	o	 różnych	działaniach	 realizowanych	
w	związku	z	programem,	o	innych	działaniach	europejskich	związanych	z	kwestią	obywatelstwa	oraz	
o	wszelkich	odpowiednich	inicjatywach.

Działanie 4. Aktywna pamięć europejska	–	jego	celem	jest	wspólne	budowanie	przyszłości	poprzez	
ochronę	najważniejszych	obiektów	i	zbiorów	archiwalnych	dotyczących	przesiedleń	oraz	upamiętnie-
nie	ofiar	nazizmu	i	stalinizmu.

W	ramach	tego	działania	wspierane	będą	następujące	projekty:
•	projekty	wiążące	się	z	ochroną	głównych	obiektów	i	miejsc	pamięci	związanych	z	masowymi	prze-



43

siedleniami,	byłych	obozów	koncentracyjnych	i	innych	nazistowskich	miejsc	męczeństwa	i	ekstermi-
nacji	 ludności	na	wielką	skalę,	 jak	również	archiwów	zawierających	dokumentację	 tych	wydarzeń,	
projekty	na	rzecz	zachowania	pamięci	o	ofiarach,	a	także	o	osobach,	które	w	skrajnie	trudnych	warun-
kach	ratowały	innych	przed	holokaustem;
•	projekty	związane	z	upamiętnieniem	ofiar	masowej	eksterminacji	i	masowych	przesiedleń	dokona-
nych	przez	reżim	stalinowski	oraz	z	ochroną	miejsc	pamięci	i	archiwów	zawierających	dokumentację	
tych	wydarzeń.

Projekty	powinny	być	przygotowane	w	jednej	z	dwóch	poniższych	form:
•	projekty	imprez,	które	obejmują	głównie:	konferencje,	seminaria,	sympozja,	warsztaty,	debaty,	po-
siedzenia,	spotkania,	szkolenia,	działania	społeczno-kulturowe;
•	projekty	produkcji	i	realizacji,	które	obejmują	głównie:	publikacje,	strony	internetowe,	audycje	radio-
we/	telewizyjne,	produkcję	materiałów	audiowizualnych,	sondaże	opinii	publicznej,	badania,	analizy,	
produkcję	materiałów	edukacyjnych	i	szkoleniowych,	stosowanie	nowych	technologii	informacyjnych.

Projekty	muszą	zawierać	co	najmniej	jeden	z	poniższych	elementów,	ale	wnioskodawców	zachęca	się	
do	ich	łączenia:
•	Ochrona:	projekt	powinien	zapewniać	ochronę	głównych	miejsc	masowych	przesiedleń	i	ekstermi-
nacji,	 pomników	 lub	 archiwów	 zawierających	dokumentację	 tragicznych	wydarzeń.	Archiwa	mogą	
zawierać	 zarówno	dokumenty	materialne,	 jak	 i	 niematerialne,	 np.	 zbiory	 świadectw	ustnych.	Pro-
jekt	powinien	umożliwić	udostępnienie	różnych	świadectw	przeszłości	obywatelom	dzisiejszej	Europy	
i	przyszłym	pokoleniom.
•	Upamiętnienie:	 projekt	 powinien	przyczyniać	 się	 do	upamiętnienia	 ofiar	 nazizmu	 lub	 stalinizmu	
lub	osób,	które	podejmowały	ogromne	ryzyko	dla	ratowania	innych	przed	przesiedleniem	lub	ekster-
minacją.	Projekt	powinien	mobilizować	obywateli	wszystkich	pokoleń	do	zachowania	pamięci	o	tych	
tragicznych	wydarzeniach	 i	 ich	ofiarach.	Projekt	może	np.	polegać	na	zachęcaniu	 ludzi	do	udziału	
w	uroczystości	 rocznicowej	w	miejscu	pamięci	 lub	w	 ceremonii	 otwarcia	budowli	 upamiętniającej	
wydarzenie.	Może	również	mieć	na	celu	wzbogacenie	wiedzy	o	losach	jednostek	dzięki	badaniom	lub	
zbieraniu	informacji,	bądź	opracowywanie	materiałów	dokumentalnych	dotyczących	ofiar.	W	projekcie	
należy	jasno	określić	grupę	docelową	oraz	dołożyć	wszelkich	starań,	by	skutecznie	przekazać	prze-
słanie	projektu.	Obywatele	powinni	odgrywać	aktywną	rolę	w	planowaniu	 i	 realizacji	projektu	oraz	
w	działaniach	uzupełniających.
•	Refleksja:	projekt	powinien	angażować	obywateli,	szczególnie	młodych	ludzi,	w	szeroko	zakrojoną	
refleksję	nad	przyczynami	i	skutkami	nazizmu	i/lub	stalinizmu.	Można	również	wybrać	określone	grupy	
docelowe,	które	mogą	wywołać	efekt	mnożnikowy,	takie	jak	eksperci,	decydenci	itp.	Wychodząc	od	
refleksji	na	temat	faktycznych	wydarzeń,	projekt	powinien	obejmować	analizę	przyczyn	i	sposobów	
pogwałcenia	zasad	demokracji	oraz	praw	człowieka.	Wynikiem	może	być	refleksja	nad	przyczynami	
utworzenia	UE	oraz	nad	wartościami	chronionymi	w	ramach	procesu	integracji	europejskiej.	I	wresz-
cie,	dzięki	lepszemu	zrozumieniu	przyczyn	integracji	europejskiej	oraz	dzisiejszej	Europy,	projekt	może	
prowadzić	do	refleksji	nad	przyszłością	Europy.	Refleksji	tej	mogą	towarzyszyć	lub	służyć	konkretne	
działania	w	tej	dziedzinie.	Należy	zwrócić	szczególną	uwagę	na	włączenie	do	udziału	różnorodnych	
grup	obywateli	europejskich,	zwłaszcza	różnych	grup	wiekowych	oraz	obywateli	o	różnym	pochodze-
niu	narodowym,	kulturowym	i	religĳnym.
•	Tworzenie	sieci:	celem	tego	rodzaju	projektów	powinno	być	stworzenie	podstawy	lub	zachęta	do	
tworzenia	trwałych	sieci	między	organizacjami	działającymi	w	tej	dziedzinie.	Współdziałanie	w	sieci	
może	na	przykład	polegać	na	wymianie	poglądów	o	wyzwaniach	w	tej	dziedzinie	lub	na	wymianie	
najlepszych	praktyk	z	zakresu	nowych	narzędzi	pedagogicznych	 lub	metod	archiwizacji.	Tworzenie	
sieci	może	prowadzić	do	konkretnej	współpracy	różnych	partnerów	w	zakresie	wspólnych	projektów	
związanych	z	ochroną,	upamiętnianiem	i/lub	refleksją.	Współpraca	ta	wzmocniłaby	europejski	wymiar	
działalności	organizacji	i	wzbogaciłaby	debatę,	otwierając	ją	na	nowe	punkty	widzenia.	Zapewniłaby	
wreszcie	lepsze	wyeksponowanie	i	oddziaływanie	projektów	w	całej	Europie,	zwiększając	w	ten	spo-
sób	możliwość	dotarcia	do	obywateli	dzisiejszej	Europy.

Wnioskodawca	musi	być	organizacją	nienastawioną	na	zysk,	posiadającą	osobowość	prawną,	która	
ma	siedzibę	w	kraju	uczestniczącym,	np.:	organizacje	pozarządowe,	stowarzyszenia	ocalonych,	sto-



warzyszenia	rodzin	ofiar,	opiekunowie	miejsc	pamięci,	muzea,	władze	lokalne	i	regionalne,	federacje,	
zespoły	ekspertów,	instytucje	naukowe,	organizacje	działające	w	dziedzinie	wolontariatu	itp.

Maksymalny	czas	trwania	projektu	wynosi	12	miesięcy.	Działania	muszą	być	przeprowadzone	w	jed-
nym	z	krajów	uczestniczących	w	programie.
Poziom	dofinansowania:	dotacje	na	projekty	imprez	oblicza	się	według	stawek	zryczałtowanych,	na-
tomiast	dotacje	na	projekty	produkcji	i	realizacji	obliczane	są	na	podstawie	kosztów	rzeczywiście	po-
niesionych.	W	obu	przypadkach	kwota	dotacji	nie	może	przekroczyć	maksymalnej	stawki	wynoszącej	
60%	kwalifikowalnych	kosztów	danego	działania.	Maksymalna	kwalifikowalna	kwota	dotacji	na	jeden	
projekt	w	ramach	tego	działania	wynosi	55	tys.	euro,	minimalna	–	10	tys.	euro.

PoDsTAwA PRAwNA
Decyzja	Parlamentu	Europejskiego	i	Rady	nr	1904/2006	(WE)	z	12	grudnia	2006	r.	(Dz.	U.	L	378	
z	27.12.2006)



45

5. proGraM Media 2007
Zadaniem	programu	jest	wpieranie	europejskiego	sektora	audiowizualnego,	aby	mógł	on	skuteczniej	
wypełniać	swoje	kulturowe	role	poprzez	rozwój	przemysłu	o	silnej	i	zróżnicowanej	treści	oraz	warto-
ściowego	i	dostępnego	dziedzictwa.

Główne	cele	programu:
•	ochrona	 i	 podkreślanie	 wartości	 różnorodności	 kulturowej	 i	 językowej	 oraz	 kinematograficznego	
i	audiowizualnego	dziedzictwa	europejskiego,	zapewnianie	dostępu	do	niego	społeczeństwu,	a	także	
promowanie	dialogu	między	kulturami;
•	 zapewnianie	intensywniejszego	obiegu	i	większego	kręgu	widzów	europejskim	utworom	audiowi-
zualnym	na	terenie	Unii	Europejskiej	i	poza	nią,	także	poprzez	bliższą	współpracę	zainteresowanych	
podmiotów;
•	wzmacnianie	konkurencyjności	europejskiego	sektora	audiowizualnego	w	ramach	otwartego	i	kon-
kurencyjnego	europejskiego	rynku	sprzyjającego	zatrudnieniu,	także	poprzez	promowanie	powiązań	
między	specjalistami	z	sektora	audiowizualnego.

Priorytety:
•	promowanie	kreatywności	w	sektorze	audiowizualnym,	jak	również	poznawanie	i	rozpowszechnia-
nie	europejskiego	dziedzictwa	kinematograficznego	i	audiowizualnego;
•	umacnianie	struktury	europejskiego	sektora	audiowizualnego,	w	szczególności	małych	i	średnich	
przedsiębiorstw;
•	 zmniejszanie	wewnątrz	europejskiego	rynku	audiowizualnego	różnic	między	krajami	o	dużych	zdol-
nościach	produkcji	audiowizualnej	a	krajami	lub	regionami	o	niskich	zdolnościach	w	zakresie	produk-
cji	audiowizualnej	lub	o	niewielkiej	powierzchni	i	zasięgu	językowym;
•	 śledzenie	zmian	zachodzących	na	rynku	w	zakresie	digitalizacji,	łącznie	z	promocją	atrakcyjnych	
katalogów	cyfrowych	europejskich	filmów	na	platformach	cyfrowych.

DZIAłANIA FINANsowANE:
•	w	fazie	przedprodukcyjnej:	nabywanie	i	doskonalenie	umiejętności	w	dziedzinie	audiowizualnej	(1)	
oraz	tworzenie	europejskich	utworów	audiowizualnych	(2);
•	w	fazie	poprodukcyjnej:	dystrybucję	(3)	oraz	promocję	europejskich	utworów	audiowizualnych	(4);
•	programy	pilotażowe	mające	na	celu	dostosowanie	programu	do	zmian	zachodzących	na	rynku	(5).

1)	Nabywanie	i	doskonalenie	umiejętności	w	dziedzinie	audiowizualnej,	w	tym:
•	 zwiększenie	umiejętności	europejskich	specjalistów	z	sektora	audiowizualnego	w	zakresie	rozwoju,	
produkcji,	dystrybucji/rozpowszechniania	oraz	promocji	w	celu	poprawy	jakości	oraz	potencjału	euro-
pejskich	utworów	audiowizualnych;
•	 zwiększenie	wymiaru	europejskiego	działań	szkoleniowych	w	sektorze	audiowizualnym.

2)	Przygotowanie	utworu,	w	tym:
•	wspieranie	rozwoju	projektów	produkcji	przeznaczonych	na	rynek	europejski	i	międzynarodowy,	po-
chodzących	z	niezależnych	wytwórni,	w	szczególności	z	sektora	małych	i	średnich	przedsiębiorstw;
•	wsparcie	przy	opracowywaniu	planów	finansowania	dla	spółek	i	projektów	produkcji	europejskiej,	
z	finansowaniem	koprodukcji	włącznie.

3)	Dystrybucja	i	rozpowszechnianie,	w	tym:
•	wzmacnianie	sektora	dystrybucji	europejskiej	poprzez	zachęcanie	dystrybutorów	do	inwestowania	
w	koprodukcje,	nabywanie	i	promowanie	niekrajowych	filmów	europejskich	oraz	do	opracowywania	
skoordynowanych	strategii	marketingowych;
•	poprawa	 obiegu	 niekrajowych	 filmów	 europejskich	 na	 rynkach	 europejskim	 i	 międzynaro-
dowym	poprzez	 środki	 zachęcające	 do	wywozu,	 dystrybucji	 na	 dowolnych	 nośnikach	 i	 projekcji	 
w	kinach;
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•	promowanie	ponadnarodowego	rozpowszechniania	europejskich	utworów	audiowizualnych	wypro-
dukowanych	przez	niezależne	wytwórnie	poprzez	zachęcanie	do	współpracy	między	mediami	radio-
wo-telewizyjnymi	a	niezależnymi	dystrybutorami	i	producentami;
•	wspieranie	digitalizacji	europejskich	utworów	audiowizualnych;
•	 zachęcanie	kin	wykazujących	znaczny	udział	niekrajowych	utworów	europejskich	do	wykorzystywa-
nia	możliwości	związanych	z	dystrybucją	utworów	w	postaci	cyfrowej.

4)	Promocja,	w	tym:
•	poprawa	obiegu	europejskich	utworów	audiowizualnych	poprzez	zapewnienie	europejskiemu	sekto-
rowi	audiowizualnemu	dostępu	do	profesjonalnych	europejskich	i	międzynarodowych	rynków	audio-
wizualnych;
•	poprawa	dostępu	publiczności	europejskiej	i	międzynarodowej	do	europejskich	utworów	audiowizu-
alnych;
•	wspieranie	wspólnych	działań	krajowych	organizacji	zajmujących	się	promocją	filmów	i	programów	
audiowizualnych;
•	 zachęcanie	do	promocji	i	dostępu	do	europejskiego	dziedzictwa	kinematograficznego	i	audiowizualnego.

5)	Projekty	pilotażowe.

RoDZAJE DoFINANsowANIA
W	zależności	od	rodzaju	działań	pomoc	finansowa	może	przybrać	formę	dotacji	lub	stypendiów,	albo	
też	jakiegokolwiek	innego	instrumentu,	na	który	zezwala	rozporządzenie	Rady	nr	1605/2002	(WE,	
Euratom)	z	25	czerwca	2002	r.	w	sprawie	rozporządzenia	finansowego	mającego	zastosowanie	do	
budżetu	ogólnego	UE.	Komisja	może	również	przyznać	nagrody	za	działania	lub	projekty	zrealizowane	
w	ramach	programu.
Komisja	może	uznać	wydatki	bezpośrednio	 związane	z	 realizacją	działania	objętego	wsparciem	za	
kwalifikujące	się	do	otrzymania	pomocy,	nawet	jeżeli	zostały	one	częściowo	poniesione	przez	benefi-
cjenta	przed	procedurą	selekcyjną.
Współfinansowanie	może	 być	 zrealizowane	w	 całości	 lub	 częściowo	w	 postaci	 niepieniężnej,	 pod	
warunkiem	że	wartość	wkładu	nie	przekroczy	kosztów	rzeczywiście	poniesionych	i	należycie	popar-
tych	dokumentacją	księgową	lub	kosztów	ogólnie	akceptowanych	na	danym	rynku.	Do	tych	wkładów	
można	włączyć	lokale	udostępnione	w	celu	szkolenia	lub	promocji.

PoZIoM DoFINANsowANIA
Ogólnie	rzecz	biorąc,	pomoc	finansowa	przyznawana	w	programie	nie	może	przekroczyć	50%	kosz-
tów	wspieranych	operacji.	W	niektórych	przypadkach	może	osiągnąć	próg	60%	(m.in.	w	przypadku	
działań	 szkoleniowych	 prowadzonych	 w	 krajach	 lub	 regionach	 o	 niskich	 zdolnościach	 w	 zakresie	
produkcji	audiowizualnej	lub	niewielkiej	powierzchni	i	zasięgu	językowym	oraz	projektów	przedłożo-
nych	w	ramach	przygotowania	utworu,	dystrybucji/	rozpowszechniania	oraz	promocji,	mających	na	
celu	podkreślanie	wartości	europejskiej	różnorodności	językowej	i	kulturowej).	W	przypadku	działań	
szkoleniowych	prowadzonych	w	12	państwach	członkowskich,	które	przystąpiły	do	Unii	Europejskiej	
po	30	kwietnia	2004	r.,	wkład	finansowy	UE	może	osiągnąć	75%	kosztów	działań.

BENEFICJENCI
Beneficjentami	mogą	być	osoby	prawne	 i	fizyczne.	Komisja	może	podjąć	decyzję,	w	zależności	od	
profilu	beneficjentów	oraz	rodzaju	działań,	czy	istnieją	podstawy	do	zwolnienia	ich	z	weryfikacji	umie-
jętności	i	kwalifikacji	zawodowych	wymaganych	w	celu	pomyślnej	realizacji	działania	lub	programu	
prac.	Komisja	może	także	wziąć	pod	uwagę	rodzaj	wspieranej	działalności,	szczególny	profil	docelo-
wej	publiczności	danego	sektora	audiowizualnego	oraz	cele	programu.

Kwalifikują	się:	państwa	członkowskie	UE;	kraje	należące	do	EOG:	Islandia,	Liechtenstein,	Norwegia;	
kraje	kandydujące	do	UE	oraz	kraje	Bałkanów	Zachodnich.
Program	jest	otwarty	również	na	współpracę	z	krajami	będącymi	stronami	Konwencji	Rady	Europy	
w	sprawie	telewizji	ponadgranicznej	oraz	z	innymi	krajami	trzecimi	powiązanymi	z	Unią	Europejską	
stosownymi	układami	zawierającymi	klauzule	dotyczące	sektora	audiowizualnego.



ZARZĄDZANIE PRoGRAMEM
Program	jest	zarządzany	przez	Dyrekcję	Generalną	Komisji	Europejskiej	ds.	Społeczeństwa	Informa-
cyjnego	i	Mediów	z	udziałem	Agencji	Wykonawczej	ds.	Edukacji,	Kultury	i	Sektora	Audiowizualnego.
Europejska	sieć	biur	Media	Desk	działa	jako	organ	wykonawczy	w	zakresie	rozpowszechniania	infor-
macji	o	programie	na	poziomie	krajowym,	w	szczególności	na	temat	projektów	transgranicznych.

PoDsTAwA PRAwNA
Decyzja	Parlamentu	Europejskiego	 i	Rady	nr	1718/2006	 (WE)	z	15	 listopada	2006	 r.	w	sprawie	
wprowadzenia	w	życie	programu	wspierającego	europejski	sektor	audiowizualny	MEDIA	2007	(Dz.	
U.	L	327	z	24.11.2006)
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6.  druGi wSpÓlnotowy proGraM 
 działaŃ w dziedzinie zdrowia
Program	ma	na	celu	uzupełnienie	i	wsparcie	polityki	poszczególnych	państw	członkowskich	Unii	Euro-
pejskiej	w	obszarze	zdrowia.	Ma	się	przyczynić	do	zwiększenia	solidarności	i	dobrobytu	przez	ochronę	
i	promowanie	ludzkiego	zdrowia	i	bezpieczeństwa	oraz	poprawę	zdrowia	publicznego.

Obszary	priorytetowe:
•	Poprawa	bezpieczeństwa	zdrowotnego	obywateli,	w	tym:
•	ochrona	obywateli	przed	zagrożeniami	zdrowotnymi;
•	poprawa	bezpieczeństwa	obywateli.

•	Promocja	zdrowia	i	redukcja	nierówności	w	zakresie	zdrowia,	w	tym:
•	promowanie	zdrowszych	stylów	życia	oraz	zmniejszanie	nierówności	w	zakresie	zdrowia;
•	propagowanie	zdrowszego	stylu	życia	oraz	ograniczenie	występowania	poważnych	chorób	i	ura-
zów	przez	oddziaływanie	na	uwarunkowania	zdrowotne.

•	Generowanie	i	rozpowszechnianie	informacji	i	wiedzy	na	temat	zdrowia,	w	tym:
•	wymiana	wiedzy	i	sprawdzonych	rozwiązań;
•	 gromadzenie,	analizowanie	i	rozpowszechnianie	informacji	zdrowotnych.

RoDZAJE DoFINANsowANIA
Program	oferuje	różne	mechanizmy	finansowe.	Poniżej	wymienione	zostały	te,	w	których	aplikować	
mogą	organizacje	pozarządowe:
•	Konkurs	na	projekty:	proponowane	projekty	powinny	obejmować	priorytetowe	zagadnienia	określo-
ne	w	planie	działań	na	dany	rok.	Projekty	powinny	być	innowacyjne	i	przynosić	wartość	dodaną	na	
poziomie	europejskim.
•	Dotacje	 operacyjne:	 ten	 rodzaj	 wsparcia	może	 być	 przyznawany	 na	 funkcjonowanie	 organizacji	
pozarządowej	 lub	sieci	 specjalistycznej,	która:	nie	przynosi	 zysków	 i	nie	 jest	 zależna	od	 interesów	
przemysłowych,	handlowych,	gospodarczych	ani	innego	rodzaju	sprzecznych	interesów;	ma	członków	
w	przynajmniej	połowie	państw	członkowskich;	ma	zrównoważony	zasięg	geograficzny;	realizuje	jeden	
lub	kilka	celów	programu	jako	podstawowy	cel	swojej	działalności.
Preferowane	są	te	organizacje,	które	prowadzą	działalność	obejmującą	obszary:	poprawa	bezpieczeń-
stwa	zdrowotnego	obywateli;	promocja	zdrowia	oraz	gromadzenie,	analizowanie	i	rozpowszechnianie	
informacji	zdrowotnych.
Zaproszenie	do	składania	wniosków	publikowane	jest	raz	w	roku	(zależnie	od	zapisów	planu	prac	na	
dany	rok).
•	Konferencje	w	 dziedzinie	 zdrowia	 publicznego	 i	 ocena	 ryzyka:	 grant	może	 zostać	 przyznany	 na	
organizację	konferencji,	której:
•	 głównym	celem	jest	jeden	lub	więcej	priorytetów	objętych	planem	prac	na	dany	rok;
•	wymiar	jest	ogólnounĳny	(uczestniczą	w	niej	przedstawiciele	co	najmniej	10	państw	uczestniczą-
cych	w	programie);
•	 organizatorem	jest	instytucja	publiczna	lub	organizacja	niedochodowa,	mające	siedzibę	w	kraju	
uczestniczącym	w	programie,	funkcjonujące	na	poziomie	europejskim	i	charakteryzujące	się	zrów-
noważonym	zasięgiem	geograficznym.
Wkład	 finansowy	Komisji	 na	 realizację	wybranych	 konferencji	wyniesie	 100	 tys.	 euro	w	 formie	
ryczałtu	(maksymalnie	50%	całkowitego	budżetu	każdej	konferencji).

•	 Zaproszenia	do	składania	ofert:	dotyczą	zamówień	na	usługi	w	obszarach	priorytetowych	programu.

PoZIoM DoFINANsowANIA
Wkład	finansowy	UE	nie	może	przekroczyć	następujących	poziomów:
•	60%	kosztów	działań	zmierzających	do	wspierania	realizacji	celu	stanowiącego	część	programu,	
z	wyjątkiem	przypadków	wyjątkowej	użyteczności,	w	których	dofinansowanie	UE	sięga	80%;
•	60%	kosztów	działań	jednostki	pozarządowej	lub	wyspecjalizowanej	sieci,	która	nie	ma	charakteru	
zarobkowego	i	jest	niezależna	od	interesów	branżowych,	handlowych,	gospodarczych	lub	innych	inte-



resów	kolidujących	z	programem,	posiada	członków	w	przynajmniej	połowie	państw	członkowskich,	
ma	równomierny	zakres	geograficzny	oraz	jako	swój	główny	cel	działalności	realizuje	jeden	lub	więcej	
celów	programu,	a	wsparcie	takie	jest	konieczne	do	realizacji	tych	celów.	W	przypadkach	wyjątkowej	
użyteczności	dofinansowanie	UE	może	wynieść	80%.

W	razie	potrzeb	związanych	z	realizacją	zamierzonego	celu	unĳny	wkład	finansowy	może	obejmować	
wspólne	finansowanie	przez:	UE	i	jedno	lub	kilka	państw	członkowskich	lub	przez	UE	i	właściwe	or-
gany	państw	uczestniczących.	W	takim	razie	wkład	UE	nie	przekracza	50%,	z	wyjątkiem	przypadków	
wyjątkowej	użyteczności,	w	których	może	wynieść	70%.	Takie	dofinansowanie	może	być	przyznane	
organizacji	publicznej	lub	organizacji	pozarządowej	o	charakterze	niezarobkowym,	niezależnej	od	inte-
resów	branżowych,	handlowych,	biznesowych	lub	innych	interesów	kolidujących	z	programem,	której	
głównym	 kierunkiem	 działalności	 jest	 jeden	 lub	więcej	 celów	 programu,	 wyznaczonych	w	 drodze	
przejrzystej	procedury	przez	państwo	członkowskie	lub	właściwy	organ	zatwierdzony	przez	Komisję.
Wkład	finansowy	UE	może	również	być	udzielony	w	formie	płatności	ryczałtowej	oraz	stawek	ryczał-
towych,	 jeśli	 odpowiada	 to	 charakterowi	 zamierzonych	działań.	Do	 takiego	wkładu	nie	 stosuje	 się	
wymienionych	wyżej	limitów	procentowych.	Nadal	jednak	wymagane	jest	współfinansowanie.

BENEFICJENCI
O	dotacje	w	ramach	programu	mogą	się	ubiegać	m.in.:	organizacje	pozarządowe	i	instytucje	szkol-
nictwa	wyższego.

Kwalifikują	się:	państwa	członkowskie	UE;	państwa	należące	do	EOG:	Norwegia,	 Islandia	 i	Liech-
tenstein	 oraz	 państwa	 trzecie,	w	 szczególności	 te	 objęte	 europejską	 polityką	 sąsiedztwa,	 państwa	
ubiegające	 się	 o	 członkostwo,	 kandydujące	 lub	 przystępujące	 do	 UE,	 a	 także	 państwa	 Bałkanów	
Zachodnich.

ZARZĄDZANIE PRoGRAMEM
Za	wdrażanie	programu	odpowiada	Dyrekcja	Generalna	ds.	Zdrowia	 i	Ochrony	Konsumentów	oraz	
Agencja	Wykonawcza	ds.	Programu	Zdrowia	Publicznego.

PoDsTAwA PRAwNA
Decyzja	Parlamentu	Europejskiego	i	Rady	nr	1350/2007	(WE)	z	23	października	2007	r.	ustanawia-
jąca	drugi	wspólnotowy	program	działań	w	dziedzinie	zdrowia	na	lata	2008	–	2013	(Dz.	U.	L	301	
z	20.11.2007)
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7. BezpiecznieJSzy internet
Celem	programu	jest:
•	promowanie	bezpieczniejszego	korzystania	z	technologii	sieciowych,	zwłaszcza	przez	dzieci;
•	promowanie	rozwoju	bezpiecznego	środowiska	online;
•	 ograniczenie	ilości	niezgodnych	z	prawem	treści	rozpowszechnianych	online;
•	 zwalczanie	potencjalnie	szkodliwych	zachowań	w	środowisku	online,	w	tym	psychologicznej	mani-
pulacji	dziećmi	w	celu	doprowadzenia	do	ich	wykorzystania	seksualnego	oraz	tzw.	groomingu	(osoba	
dorosła	zaprzyjaźnia	się	z	dzieckiem	z	zamiarem	dopuszczenia	się	wykorzystania	seksualnego),	a	tak-
że	wirtualnego	nękania	plikami	elektronicznymi	pokazującymi	przemoc	fizyczną	lub	psychiczną;
•	podnoszenie	publicznej	świadomości	w	zakresie	zagrożeń	online	oraz	środków	zapobiegawczych;	
opracowywanie	narzędzi	pedagogicznych	opartych	na	najlepszych	rozwiązaniach.

Aby	zapewnić	spójne	podejście	do	zagrożeń	w	sytuacjach,	w	których	dostęp	do	treści	i	usług	można	
uzyskać	i	korzystać	z	nich	zarówno	online,	jak	i	offline	(np.	w	przypadku	gier	komputerowych),	pro-
gram	może	dotyczyć	obu	typów	dostępu.	Program	koncentruje	się	więc	na	praktycznej	pomocy	dla	
użytkowników:	dzieci,	rodziców,	opiekunów,	nauczycieli,	wychowawców	itd.

oBsZARY DZIAłANIA
1.	Zapewnienie	świadomości	publicznej:	działania	mają	na	celu	podniesienie	świadomości	w	społe-
czeństwie,	przede	wszystkim	wśród	dzieci,	rodziców,	opiekunów,	nauczycieli	i	wychowawców,	w	za-
kresie	możliwości	i	zagrożeń	związanych	z	korzystaniem	z	technologii	sieciowych	i	zachowania	bez-
pieczeństwa	online.	Dotyczą	także	możliwości	i	zagrożeń,	jakie	niosą	ze	sobą	usługi	rozpowszechnia-
ne	za	pomocą	nowych	platform	dystrybucji,	np.	usługi	audiowizualne	świadczone	przez	sieci	telefonii	
komórkowej.	Główne	działania:
•	podnoszenie	świadomości	publicznej	i	rozpowszechnianie	informacji	o	bezpieczniejszym	korzysta-
niu	z	technologii	sieciowych;
•	utworzenie	punktów	kontaktowych,	w	których	rodzice	i	dzieci	mogą	uzyskać	odpowiedzi	na	pytania	
dotyczące	bezpieczeństwa	online	oraz	uzyskać	poradę,	jak	postępować	w	przypadku	groomingu	i	wir-
tualnego	nękania;
•	 zachęcanie	do	usprawniania	skutecznych	i	efektywnych	pod	względem	kosztów	metod	i	narzędzi	
podnoszenia	świadomości;
•	 zapewnienie	wymiany	najlepszych	praktyk	oraz	współpracy	transgranicznej	na	poziomie	wewnątrz-
unĳnym	i	międzynarodowym.

2.	Zwalczanie	niezgodnych	z	prawem	treści	i	szkodliwych	zachowań	w	środowisku	online:	działania	
mają	na	celu	ograniczenie	ilości	niezgodnych	z	prawem	treści	w	obiegu	online	oraz	odpowiednie	po-
stępowanie	wobec	szkodliwych	zachowań	w	środowisku	online,	ze	szczególnym	naciskiem	na	dystry-
bucję	online	materiałów	przedstawiających	seksualne	wykorzystywanie	dzieci,	grooming	i	wirtualne	
nękanie.	Główne	działania:
•	udostępnienie	społeczeństwu	punktów	kontaktowych	i	infolinii,	w	których	można	zgłaszać	niezgod-
ne	z	prawem	treści	i	szkodliwe	zachowania	online	oraz	upowszechnianie	wiedzy	o	ich	istnieniu;
•	 zwalczanie	szkodliwych	zachowań	w	środowisku	online,	w	szczególności	groomingu	i	wirtualnego	
nękania;
•	 stymulowanie	zastosowania	rozwiązań	technicznych	do	skutecznego	zwalczania	niezgodnych	z	pra-
wem	treści	 i	szkodliwych	zachowań	w	środowisku	online	oraz	 informowanie	użytkowników	końco-
wych	o	możliwych	sposobach	stosowania	tej	technologii;
•	promowanie	współpracy	i	wymiany	informacji,	doświadczeń	i	najlepszych	praktyk	między	zaintere-
sowanymi	stronami	na	poziomie	krajowym	i	UE;
•	poprawa	współpracy,	wymiany	informacji	i	doświadczeń	w	zakresie	zwalczania	niezgodnych	z	pra-
wem	treści	oraz	szkodliwych	zachowań	w	środowisku	online	na	poziomie	międzynarodowym;
•	prowadzenie	 rejestrów	 nazw	 domen	 tam,	 gdzie	 nie	 są	 one	 jeszcze	 prowadzone,	 i	wzmocnienie	
istniejącej	współpracy.
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3.	Promowanie	bezpieczniejszego	środowiska	online:	działania	mają	na	celu	zainicjowanie	współpra-
cy	między	zainteresowanymi	stronami,	ułatwiającej	poszukiwanie	sposobów	promowania	bezpiecz-
niejszego	środowiska	online	oraz	ochrony	dzieci	przed	treściami,	które	mogą	być	dla	nich	szkodliwe.	
Główne	działania:
•	poprawa	współpracy,	wymiany	informacji,	doświadczeń	i	najlepszych	praktyk	między	zainteresowa-
nymi	stronami;
•	 zachęcanie	zainteresowanych	stron	do	rozwĳania	i	wdrażania	odpowiednich	systemów	współ-	i	sa-
moregulacji;
•	 zachęcanie	dostawców	do	opracowania	oznakowania	i	zapewnianie	im	pomocy	w	tym	zakresie;
•	 stymulowanie	zaangażowania	dzieci	w	tworzenie	bezpieczniejszego	środowiska	online;
•	 szersze	udostępnienie	informacji	o	skutecznych	narzędziach	zwalczania	szkodliwych	treści	online;
•	 zapewnienie	zgodności	koncepcji	przyjętych	w	Unii	Europejskiej	i	na	poziomie	międzynarodowym.

4.	Utworzenie	bazy	wiedzy:	działania	mają	na	celu	utworzenie	bazy	wiedzy	umożliwiającej	odpowied-
nie	podejście	do	obecnych	i	nowych	sposobów	korzystania	ze	środowiska	online	oraz	do	odnośnych	
zagrożeń	i	konsekwencji,	z	myślą	o	zaplanowaniu	odpowiednich	działań	służących	zapewnieniu	bez-
pieczeństwa	online	wszystkim	użytkownikom.	Zawartość	tej	bazy	wiedzy	będzie	udostępniona	zainte-
resowanym	stronom	oraz	rozpowszechniana	na	terenie	państw	członkowskich.	Główne	działania:
•	 zachęcanie	do	koordynacji	podejścia	do	badań	w	odnośnych	dziedzinach;
•	 zapewnienie	aktualnych	informacji	dotyczących	korzystania	przez	dzieci	z	technologii	sieciowych;
•	analiza	statystyk	i	trendów	w	różnych	państwach	członkowskich;
•	promowanie	badań	dotyczących	wiktymizacji	dzieci	online;
•	promowanie	badania	skutecznych	sposobów	poprawy	bezpieczeństwa	technologii	sieciowych;
•	poszerzenie	wiedzy	o	wpływie	korzystania	z	obecnych	i	nowych	technologii	na	dzieci.

DZIAłANIA FINANsowANE
Program	jest	realizowany	poprzez	działania	obejmujące:
1.	Działania	z	podziałem	kosztów:
•	projekty	pilotażowe	i	działania	związane	z	najlepszymi	praktykami;	projekty	ad hoc	w	obszarach	
związanych	 z	 programem,	w	 tym	 przedstawiające	 najlepsze	 praktyki	 lub	 obejmujące	 nowatorskie	
zastosowania	istniejących	technologii.
•	 sieci	i	działania	krajowe	łączące	różne	zainteresowane	strony	w	celu	zapewnienia	działania	w	całej	
Europie	oraz	ułatwienia	koordynacji	i	przekazywania	wiedzy.
•	ogólnoeuropejskie	badania	porównawcze	w	zakresie	sposobów	korzystania	z	technologii	sieciowych	
przez	dzieci	i	dorosłych,	związanych	z	nimi	zagrożeń	dla	dzieci	oraz	wpływu	szkodliwych	praktyk	na	
dzieci,	a	także	aspektów	psychologicznych	i	behawioralnych	z	naciskiem	na	seksualne	wykorzysty-
wanie	dzieci	związane	z	korzystaniem	z	 technologii	sieciowych,	badania	nowych	sytuacji	zagrożeń	
wynikających	ze	zmian	behawioralnych	lub	rozwoju	technologii	itd.
•	 	projekty	wdrażania	technologii.

2.	 Środki	 towarzyszące,	 które	 przyczynią	 się	 do	 realizacji	 programu	 lub	 przygotowania	 przyszłych	
działań:
•	określanie	 poziomów	 odniesienia	 i	 badania	 opinii	 z	 zastosowaniem	 porównywalnej	 metodologii	
w	celu	uzyskania	wiarygodnych	danych	dotyczących	bezpieczniejszego	korzystania	z	technologii	sie-
ciowych	dla	wszystkich	państw	członkowskich.
•	ocena	techniczna	technologii,	takich	jak	filtrowanie,	mających	na	celu	promowanie	bezpieczniejsze-
go	korzystania	z	internetu	i	nowych	technologii	sieciowych.
•	badania	mające	na	celu	wspieranie	programu	i	działań	prowadzonych	w	jego	ramach.
•	wymiana	informacji	poprzez	konferencje,	seminaria,	warsztaty	lub	inne	spotkania	oraz	zarządzanie	
połączonymi	działaniami.
•	działania	związane	z	rozpowszechnianiem,	informowaniem	i	komunikowaniem.

PoZIoM DoFINANsowANIA
Wysokość	wkładu	finansowego	UE	zależy	od	typu	projektu.



BENEFICJENCI
Uczestnictwo	w	programie	jest	otwarte	dla	wszystkich	podmiotów	prawnych	mających	siedzibę	w:	
państwach	 członkowskich	UE;	 państwach	 należących	 do	 EOG:	 Islandia,	 Liechtenstein,	 Norwegia;	
państwach	przystępujących	i	kandydujących	do	UE,	korzystających	ze	strategii	przedakcesyjnej;	pań-
stwach	Bałkanów	Zachodnich;	państwach	objętych	europejską	polityką	sąsiedztwa;	państwach	trze-
cich,	będących	stroną	porozumienia	międzynarodowego	z	UE.
Organizacje	międzynarodowe	 i	podmioty	prawne	mające	siedzibę	w	państwach	trzecich	mogą	pod	
pewnymi	warunkami	uczestniczyć	w	działaniach	z	podziałem	kosztów.

ZARZĄDZANIE PRoGRAMEM
Za	wdrażanie	programu	odpowiedzialna	jest	Dyrekcja	Generalna	ds.	Społeczeństwa	Informacyjnego	
i	Mediów.

PoDsTAwA PRAwNA
Decyzja	 Parlamentu	 Europejskiego	 i	 Rady	 nr	 1351/2008	 (WE)	 z	 16	 grudnia	 2008	 r.	 w	 sprawie	
ustanowienia	wieloletniego	wspólnotowego	programu	ochrony	dzieci	korzystających	z	internetu	oraz	
innych	technologii	komunikacyjnych	(Dz.	U.	L	348	z	24.12.2008)
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8. proGraM MłodzieŻ w działaniu
Cele	programu:
•	promowanie	wśród	młodzieży	ogólnej	aktywności	obywatelskiej,	a	w	szczególności	obywatelstwa	
europejskiego;
•	 rozwĳanie	poczucia	solidarności	i	promowanie	tolerancji	wśród	młodzieży,	w	szczególności	w	celu	
wzmocnienia	spójności	społecznej	w	Unii	Europejskiej;
•	pogłębianie	wzajemnego	zrozumienia	między	młodzieżą	z	różnych	krajów;
•	przyczynianie	się	do	podnoszenia	jakości	systemów	wspierających	działalność	młodzieżową	i	roz-
wĳania	potencjału	organizacji	społeczeństwa	obywatelskiego	w	zakresie	problematyki	i	działań	mło-
dzieżowych;
•	promowanie	współpracy	europejskiej	w	zakresie	problematyki	i	działań	młodzieżowych.

Stałe	priorytety	programu:	obywatelstwo	europejskie;	uczestnictwo	młodzieży;	różnorodność	kulturo-
wa;	włączanie	młodzieży	z	mniejszymi	szansami.	Oprócz	stałych	priorytetów,	w	programie	mogą	być	
określane	także	priorytety	na	dany	rok.

DZIAłANIA FINANsowANE
Program	wspiera	projekty	typu	not	for	profit	dla	młodzieży,	grup	młodzieżowych,	osób	pracujących	
z	młodzieżą	i	w	organizacjach	młodzieżowych,	organizacji	i	stowarzyszeń	działających	nie	dla	zysku	
oraz,	w	uzasadnionych	przypadkach,	innych	partnerów	działających	w	dziedzinie	młodzieży.

RoDZAJE DoFINANsowANIA
Dotacja	może	zostać	przyznana	w	następującej	formie:
•	procent	refundowanych	kosztów	rzeczywistych	kwalifikujących	się	do	dofinansowania;
•	 kwoty	ryczałtowe	(stałe	kwoty);
•	 kwoty	oparte	na	stawkach	jednolitych	(według	stawek	kosztów	jednostkowych	lub	jako	stały	procent);
•	połączenie	powyższych	form.

PoZIoM DoFINANsowANIA
Wysokość	 dotacji	 zależna	 jest	 od	 rodzaju	 działania.	 Szczegółowe	 zasady	 finansowania	 dla	 każdej	
Akcji	opisane	zostały	w	przewodniku	programowym.

BENEFICJENCI
Beneficjentami	programu	mogą	być	osoby	prawne	i	fizyczne.	Najważniejszymi	adresatami	programu	
są	młodzi	ludzie	i	osoby	pracujące	z	młodzieżą,	do	których	program	dociera	za	pośrednictwem	organi-
zatorów.	Warunki	uczestnictwa	w	programie	dotyczą	tych	dwóch	grup:	uczestników	i	organizatorów.

Organizatorzy	uprawnieni	do	udziału	to	m.in.:	organizacje	pozarządowe;	nieformalne	grupy	młodzie-
ży;	organizacje	zajmujące	się	problematyką	i	działaniami	młodzieżowymi	na	poziomie	europejskim,	
które	mają	organizacje	członkowskie	w	co	najmniej	ośmiu	krajach	programu.

Organizacja	 zajmująca	 się	 problematyką	 i	 działaniami	 młodzieżowymi	 na	 poziomie	 europejskim	
musi:
•	działać	legalnie	przynajmniej	od	roku;
•	być	organizacją	non	profit;
•	działać	na	poziomie	europejskim	–	samodzielnie	lub	we	współpracy	z	innymi	organizacjami;
•	mieć	strukturę	(organizacje	członkowskie)	i	prowadzić	działalność	obejmującą	co	najmniej	osiem	
krajów	programu;
•	 zajmować	się	problematyką	i	działaniami	młodzieżowymi;
•	prowadzić	swą	działalność	zgodnie	z	zasadami	obowiązującymi	w	unĳnych	działaniach	dotyczą-
cych	młodzieży;
•	angażować	młodzież	w	zarządzanie	działaniami	prowadzonymi	na	jej	rzecz.
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Kwalifikują	się:
•	 kraje	programu:	państwa	członkowskie	UE;	państwa	należące	do	EOG:	Norwegia,	Islandia	i	Liech-
tenstein	oraz	państwo	kandydujące	do	UE:	Turcja
•	kraje	partnerskie:	kraje	trzecie,	które	zawarły	z	UE	stosowne	umowy.

Uczestnicy	i	organizatorzy	z	krajów	programu	mogą	brać	udział	we	wszystkich	akcjach.	Uczestnicy	
i	organizatorzy	z	sąsiedzkich	krajów	partnerskich	mogą	brać	udział	w	Akcji	2.	i	Podakcji	3.1.	Uczest-
nicy	i	organizatorzy	z	innych	krajów	partnerskich	mogą	brać	w	Akcji	2.	i	Podakcji	3.2.

NABoRY wNIosKÓw
W	zależności	od	rodzaju	działania,	nabór	wniosków	prowadzony	jest	dwojako:
•	dla	większości	Akcji	obowiązują	stałe	 terminy	naborów	określone	w	przewodniku	programowym	
(nie	są	publikowane	oddzielne	ogłoszenia	o	naborach	wniosków);
•	dla	niektórych	Akcji	ogłaszane	są	oddzielne	nabory	wniosków.

Projekt	należy	złożyć	do	Agencji	Wykonawczej	w	przypadku	gdy:
•	 składa	go	organizacja	pozarządowa	działająca	na	poziomie	europejskim;
•	 składa	go	organizacja	zarejestrowana	w	Europie	Południowo-Wschodniej	(dotyczy	Akcji	2.	i	Pod-
akcji	3.1);
•	projekt	składany	jest	w	ramach	Akcji	2.	przez:	organizacje	zajmujące	się	problematyką	i	działaniami	
młodzieżowymi	na	poziomie	europejskim;	organizatorów	z	sąsiedzkich	krajów	partnerskich	z	Europy	
Południowo-Wschodniej,	a	także	w	przypadku,	gdy	projekt	angażuje	organizatorów	z	innych	krajów	
partnerskich;	organizacje	międzyrządowe	i	podmioty	komercyjne	organizujące	wydarzenie	młodzieżo-
we,	sportowe	lub	kulturalne	oraz	w	przypadku	gdy	projekt	powiązany	jest	z	dużym	europejskim	lub	
międzynarodowym	wydarzeniem	(np.	Europejska	Stolica	Kultury,	Europejskie	Mistrzostwa	Sportowe);
•	projekty	składane	są	w	ramach	Akcji,	do	których	publikowane	są	oddzielne	ogłoszenia	o	naborach	
wniosków.
W	każdym	innym	przypadku	projekt	należy	złożyć	w	narodowej	agencji	w	kraju	wnioskodawcy.

Wnioski	dotyczące	działań	na	poziomie	europejskim	należy	składać	do	Agencji	Wykonawczej	w	termi-
nach	(Podakcja	1.1	i	1.3,	Akcja	2.,	Podakcja	3.1,	4.3	oraz	5.1):
•	1	lutego	(dla	projektów	rozpoczynających	się	między	1	sierpnia	a	31	grudnia);
•	1	czerwca	(dla	projektów	rozpoczynających	się	między	1	grudnia	a	30	kwietnia);
•	1	września	(dla	projektów	rozpoczynających	się	między	1	marca	a	31	lipca).
Dla	Podakcji	Sieci	tematyczne	oraz	Podakcji:	3.2,	4.1,	4.4,	4.5,	4.6	ogłaszane	są	oddzielne	konkursy.

Wnioski	dotyczące	działań	na	poziomie	krajowym	należy	składać	do	narodowych	agencji	programu	
w	stałych	terminach:
•	1	lutego	(dla	projektów	rozpoczynających	się	między	1	maja	a	30	września);
•	1	kwietnia	(dla	projektów	rozpoczynających	się	między	1	lipca	a	30	listopada);
•	1	czerwca	(dla	projektów	rozpoczynających	się	między	1	września	a	31	stycznia);
•	1	września	(dla	projektów	rozpoczynających	się	między	1	grudnia	a	30	kwietnia);
•	1	listopada	(dla	projektów	rozpoczynających	się	między	1	lutego	a	31	lipca).

ZARZĄDZANIE PRoGRAMEM
Za	wykonanie	programu	odpowiada	Dyrekcja	Generalna	Komisji	Europejskiej	ds.	Edukacji	i	Kultury:	
zarządza	budżetem	oraz	określa	priorytety,	cele	i	kryteria.	W	imieniu	Komisji	projektami	na	poziomie	
scentralizowanym	zarządza	Agencja	Wykonawcza	ds.	Edukacji,	Kultury	i	Sektora	Audiowizualnego:	
zajmuje	się	całym	cyklem	trwania	tych	projektów	–	od	analizowania	wniosków	o	środki	finansowe	do	
monitorowania	projektów	w	miejscu	ich	realizacji.

Program	jest	realizowany	głównie	w	sposób	zdecentralizowany	za	pomocą	agencji	narodowych	–	tak	
by	jak	najściślej	współpracować	z	beneficjentami	i	dostosowywać	się	do	specyfiki	różnorodnych	sys-
temów	i	warunków	działalności	młodzieżowej	w	poszczególnych	krajach.	Nadzorowane	przez	Komisję	
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agencje	zajmują	się	promocją	i	realizacją	programu	na	poziomie	krajowym	i	działają	jako	łącznik	mię-
dzy	Komisją,	organizatorami	na	poziomie	krajowym,	regionalnym	i	lokalnym	a	samą	młodzieżą.

Inne	struktury	wspomagające	realizację	programu:
•	Centra	Współpracy	SALTO	(Support	for	Advanced	Learning	and	Training	Opportunities	–	wspiera-
nie	możliwości	kształcenia	i	szkolenia	na	zaawansowanym	poziomie)	stwarzają	możliwości	udziału	
w	szkoleniach	i	współpracy	w	celu	podniesienia	jakości	i	uznawania	edukacji	pozaformalnej.
•	Sieć	Eurodesk	–	gromadzi	 informacje	dotyczące	problematyki	 i	działań	młodzieżowych	i	pomaga	
w	rozpowszechnianiu	informacji	o	programie	Młodzież	w	działaniu.
•	Platforma	Euro-Med	Młodzież	–	jej	zadaniem	jest	zachęcanie	do	współpracy,	tworzenia	sieci	i	wy-
miany	między	organizacjami	młodzieżowymi	z	obydwu	brzegów	Morza	Śródziemnego.
•	Struktury	zrzeszające	byłych	wolontariuszy	Wolontariatu	Europejskiego	–	zajmują	się	problematyką	
młodzieży	i	wolontariatu.

sTRUKTURA
Akcja 1. Młodzież dla Europy	 –	 jej	 celem	 jest	wspieranie	programów	wymiany	młodzieży	w	celu	
zwiększenia	jej	mobilności	oraz	wspomaganie	inicjatyw	oraz	projektów	i	działań	dotyczących	uczest-
nictwa	młodzieży	 w	 życiu	 demokratycznym,	 pozwalających	 na	 rozwój	 postaw	 obywatelskich	 oraz	
wzajemnego	zrozumienia	młodych	ludzi.
•	Podakcja	1.1	Wymiany	młodzieży	–	stwarza	grupom	młodzieży	z	różnych	krajów	możliwość	spotka-
nia	się	i	wzajemnego	poznania	swych	kultur.
•	Podakcja	1.2	Inicjatywy	młodzieżowe	–	wspierane	są	projekty	grupowe	przygotowywane	na	pozio-
mie	lokalnym,	regionalnym	i	krajowym	oraz	sieci	współpracy	łączące	podobne	projekty	z	różnych	kra-
jów,	aby	wzmocnić	ich	aspekt	europejski	oraz	rozszerzyć	współpracę	i	wymianę	doświadczeń	między	
młodymi	ludźmi.
•	Podakcja	1.3	Projekty	młodzieży	w	demokracji	–	wspierają	uczestnictwo	młodych	ludzi	w	życiu	demo-
kratycznym	ich	społeczności	na	poziomie	lokalnym,	regionalnym	lub	krajowym	oraz	międzynarodowym.
•	Sieci	 tematyczne	 –	 w	 celu	 zwiększenia	 oddziaływania	 programu	mogą	 być	 ogłaszane	 coroczne	
konkursy,	w	ramach	których	dofinansowywane	są	projekty	sieci	tematycznych.

Akcja 2. wolontariat europejski	–	ma	na	celu	wsparcie	uczestnictwa	młodzieży	w	różnych	formach	
wolontariatu	w	Unii	i	poza	nią.	W	ramach	tej	Akcji	młodzież	uczestniczy	indywidualnie	lub	grupowo	
w	pracach	niedochodowych	i	niezarobkowych.

Akcja 3. Młodzież w świecie	–	jej	celem	jest	wspieranie	projektów	realizowanych	przy	udziale	krajów	
partnerskich,	w	 szczególności	 programów	wymiany	młodzieży	 oraz	 osób	 pracujących	 z	młodzieżą	
i	w	organizacjach	młodzieżowych,	a	także	wspieranie	inicjatyw	zwiększających	wzajemne	zrozumienie	
młodzieży,	jej	poczucie	solidarności	oraz	tolerancji,	a	także	rozwój	współpracy	w	zakresie	problematy-
ki	młodzieży	i	na	poziomie	społeczeństwa	obywatelskiego	w	tych	krajach.
•	Podakcja	3.1	Współpraca	z	sąsiedzkimi	krajami	partnerskimi	UE	–	wspierane	są	projekty	z	sąsiedz-
kimi	krajami	partnerskimi	dotyczące	problematyki	i	działań	młodzieżowych.
•	Podakcja	3.2	Współpraca	z	innymi	krajami	partnerskimi	–	dotyczy	współpracy	w	zakresie	proble-
matyki	i	działań	młodzieżowych,	a	w	szczególności	wymiany	dobrych	praktyk	z	krajami	partnerskimi	
w	innych	regionach	świata.	Ma	ona	zachęcać	do	wymiany	i	szkolenia	młodzieży	i	osób	pracujących	
z	młodzieżą	oraz	tworzenia	przedsięwzięć	partnerskich	i	sieci	z	udziałem	organizacji	młodzieżowych.

Akcja 4. systemy wsparcia młodzieży	–	ma	na	celu	wspieranie	instytucji	działających	w	dziedzinie	
młodzieży	na	płaszczyźnie	europejskiej,	w	szczególności	funkcjonowania	pozarządowych	organizacji	
młodzieżowych,	łączenia	ich	w	sieci,	doradzania	osobom	opracowującym	projekty,	zapewniając	wy-
soką	jakość	poprzez	wymianę,	szkolenia	i	tworzenie	sieci	osób	pracujących	z	młodzieżą	i	w	organi-
zacjach	młodzieżowych,	stymulowanie	innowacyjności	i	jakości,	informowanie	młodzieży,	rozwĳanie	
struktur	i	działań	niezbędnych	dla	realizacji	tych	celów,	a	także	wzmacnianie	partnerstwa	z	instytu-
cjami	regionalnymi	i	lokalnymi.
•	Podakcja	4.1	Wsparcie	dla	organizacji	zajmujących	się	problematyką	i	działaniami	młodzieżowymi	
na	 poziomie	 europejskim	 –	 dofinansowuje	 się	 działalność	 organizacji	 pozarządowych	 zajmujących	



się	problematyką	 i	działaniami	młodzieżowymi	na	poziomie	europejskim.	 Ich	 inicjatywy	muszą	się	
przyczyniać	do	zwiększenia	uczestnictwa	młodzieży	w	życiu	publicznym	i	społecznym	oraz	wspierać	
przygotowywanie	i	realizację	różnych	inicjatyw	w	ramach	współpracy	europejskiej	w	zakresie	jak	naj-
szerzej	rozumianej	problematyki	i	działań	młodzieżowych.
•	Podakcja	4.2	Wsparcie	dla	Europejskiego	forum	Młodzieży	(European	Youth	forum).
•	Podakcja	4.3	Szkolenie	i	tworzenie	sieci	osób	pracujących	z	młodzieżą	i	w	organizacjach	młodzie-
żowych	–	wspierane	są	szkolenia	osób	pracujących	z	młodzieżą	i	w	organizacjach	młodzieżowych,	
a	w	szczególności	wymiana	doświadczeń,	 fachowej	wiedzy	 i	dobrych	praktyk	oraz	działania,	które	
mogą	prowadzić	do	powstania	trwałych	i	dobrych	projektów,	przedsięwzięć	partnerskich	i	sieci.
•	Podakcja	4.4	Projekty	stymulujące	innowacyjność	i	jakość	–	wspierane	są	projekty	mające	na	celu	
wprowadzenie,	wdrożenie	 i	promowanie	 innowacyjnych	podejść	w	zakresie	problematyki	 i	 działań	
młodzieżowych.
•	Podakcja	4.5	Działania	informacyjne	dla	młodzieży	oraz	osób	pracujących	z	młodzieżą	i	w	organi-
zacjach	młodzieżowych	–	wspierane	są	te	działania	na	poziomie	europejskim	i	krajowym,	które	uła-
twiają	młodzieży	dostęp	do	usług	w	zakresie	informacji	i	komunikacji	oraz	zwiększają	udział	młodzie-
ży	w	przygotowywaniu	i	rozpowszechnianiu	produktów	informacyjnych	przyjaznych	dla	użytkownika	
i	adresowanych	do	określonego	odbiorcy.	Wspiera	się	tu	również	tworzenie	europejskich,	krajowych,	
regionalnych	i	lokalnych	portali	młodzieżowych	służących	rozpowszechnianiu	konkretnych	informacji	
dla	młodzieży.
•	Podakcja	4.6	Przedsięwzięcia	partnerskie	–	przewidziano	finansowanie	przedsięwzięć	partnerskich	
mających	na	celu	tworzenie	długoterminowych	projektów,	które	łączą	w	sobie	różne	działania	w	ra-
mach	programu.
•	Podakcja	4.7	Wsparcie	dla	struktur	programu	–	finansowane	są	struktury	odpowiedzialne	za	zarzą-
dzanie	programem,	w	szczególności	agencje	narodowe.
•	Podakcja	4.8	Działania	podnoszące	wartość	programu	–	Komisja	Europejska	finansuje	seminaria,	
sesje	dyskusyjne	i	spotkania	mające	ułatwić	realizację	programu	oraz	rozpowszechnianie	i	wykorzy-
stywanie	jego	rezultatów.

Akcja 5. wsparcie europejskiej współpracy w zakresie problematyki młodzieży	–	jej	celem	jest	stwo-
rzenie	zorganizowanego	dialogu	między	różnymi	uczestnikami	działań	na	rzecz	młodzieży	(w	szcze-
gólności	między	samą	młodzieżą,	osobami	pracującymi	z	młodzieżą	i	w	organizacjach	młodzieżowych	
a	decydentami	politycznymi);	wspieranie	seminariów	młodzieżowych	na	tematy	społeczne,	kulturowe	
i	polityczne;	przyczynianie	się	do	rozwoju	współpracy	politycznej	w	dziedzinie	młodzieży	oraz	ułatwie-
nie	rozwoju	sieci	struktur	niezbędnych	do	lepszego	rozumienia	młodzieży.
•	Podakcja	5.1	Spotkania	młodzieży	i	osób	odpowiedzialnych	za	politykę	młodzieżową	–	wspierana	
jest	współpraca,	seminaria	i	dialog	strukturalny	między	młodzieżą,	osobami	pracującymi	z	młodzieżą	
oraz	osobami	odpowiedzialnymi	za	politykę	młodzieżową.
•	Podakcja	5.2	Wsparcie	działań	prowadzących	do	lepszego	poznania	problematyki	 i	działań	mło-
dzieżowych	–	wspierane	są	działania,	które	pozwalają	określić	aktualny	stan	wiedzy	na	temat	priory-
tetów	w	zakresie	problematyki	i	działań	młodzieżowych.
•	Podakcja	 5.3	Współpraca	 z	 organizacjami	międzynarodowymi	 –	wspierana	 jest	współpraca	UE	
z	organizacjami	międzynarodowymi	zajmującymi	się	problematyką	i	działaniami	młodzieżowymi.

PoDsTAwA PRAwNA
Decyzja	Parlamentu	Europejskiego	i	Rady	nr	1719/2006	(WE)	z	15	listopada	2006	r.	ustanawiająca	
program	Młodzież	w	działaniu	na	okres	2007	–	2013	(Dz.	U.	L	327	z	24.11.2006)
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9. wSpÓlnotowy proGraM na rzecz zatrudnienia
 i SolidarnoŚci SpołeczneJ – proGreSS
Program	Progress	służy	finansowemu	wsparciu	wdrażania	celów	Unii	Europejskiej	w	dziedzinie	za-
trudnienia	i	spraw	społecznych,	a	tym	samym	przyczynia	się	do	osiągnięcia	celów	Strategii	lizbońskiej	
w	tych	obszarach.	Współdziała	z	Europejskim	funduszem	Społecznym	(EfS).

Cele	programu:
•	poprawa	znajomości	i	zrozumienia	sytuacji	społecznej	i	gospodarczej	w	państwach	uczestniczących	
w	programie	poprzez	analizy,	oceny	i	ścisłe	monitorowanie	polityki;
•	wspieranie	rozwoju	narzędzi	i	metod	statystycznych	oraz	wspólnych	wskaźników,	w	miarę	możliwo-
ści	z	podziałem	na	płeć	i	grupy	wiekowe	w	obszarach	objętych	programem;
•	wspieranie	 i	monitorowanie	stosowania	prawa	wspólnotowego	 i	celów	polityki	UE	w	państwach	
członkowskich	oraz	ocena	ich	skuteczności	i	wpływu;
•	promowanie	na	szczeblu	europejskim	współpracy	sieciowej,	wzajemnego	uczenia	się,	określania	
i	upowszechniania	dobrych	praktyk	oraz	nowatorskiego	podejścia;
•	 zwiększanie	świadomości	zainteresowanych	podmiotów	oraz	ogółu	obywateli	w	zakresie	polityki	UE	
oraz	celów	realizowanych	w	ramach	każdego	z	pięciu	wymienionych	niżej	obszarów;
•	 rozwiązanie	możliwości	kluczowych	sieci	na	szczeblu	europejskim	dotyczących	promowania,	wspie-
rania	i	kształtowania	polityki	i	celów	UE.

sTRUKTURA
Program	dzieli	się	na	pięć	sekcji:
1.	Zatrudnienie	–	sekcja	ta	wspiera	wdrażanie	europejskiej	strategii	zatrudnienia;
2.	Ochrona	socjalna	i	integracja	społeczna	–	wspiera	wdrażanie	otwartej	metody	koordynacji	w	dzie-
dzinie	ochrony	socjalnej	i	integracji	społecznej;
3.	Warunki	pracy	–	wspiera	poprawę	środowiska	i	warunków	pracy	łącznie	z	bezpieczeństwem	i	higie-
ną	pracy	oraz	godzeniem	życia	zawodowego	z	życiem	rodzinnym;
4.	Walka	z	dyskryminacją	i	różnorodność	–	wspiera	efektywne	wdrażanie	zasady	antydyskryminacji	
i	promuje	włączanie	jej	do	wszystkich	dziedzin	polityk	wspólnotowych;
5.	Równość	płci	–	wspiera	efektywne	wdrażanie	zasady	równości	płci	oraz	promuje	włączenie	proble-
matyki	równouprawnienia	płci	do	wszystkich	dziedzin	polityk	wspólnotowych.
Wszystkie	części	programu	i	działania	podejmowane	w	jego	ramach	zakładają	włączanie	problematyki	
równouprawnienia	płci	do	wszystkich	dziedzin	polityki	UE.

DZIAłANIA FINANsowANE:
•	działania	analityczne:
•	 gromadzenie,	opracowywanie	i	upowszechnianie	danych	i	informacji	statystycznych;
•	 opracowywanie	i	upowszechnianie	wspólnych	metodologii	i	wskaźników	lub	wartości	wzorcowych;
•	wykonywanie	studiów,	analiz	i	badań	oraz	upowszechnianie	ich	wyników;
•	wykonywanie	ocen	i	analiz	wpływu	oraz	upowszechnianie	ich	wyników;
•	opracowanie	 i	 publikowanie	 przewodników,	 sprawozdań	 i	 materiałów	 szkoleniowych	 poprzez	
internet	lub	inne	media;

•	działania	związane	z	wzajemnym	uczeniem	się,	świadomością	społeczną	i	upowszechnianiem:
•	określanie	i	wymiana	dobrych	praktyk,	innowacyjnych	sposobów	podejścia	i	doświadczeń	oraz	
organizowanie	wzajemnego	przeglądu	i	wzajemnego	uczenia	się	w	ramach	spotkań/	warsztatów/	
seminariów	na	szczeblu	europejskim,	ponadnarodowym	lub	krajowym;
•	organizowanie	konferencji/	seminariów	prezydencji;
•	 organizowanie	konferencji/	seminariów	w	ramach	wspierania	rozwoju	i	wdrażania	prawa	i	celów	
politycznych	UE;
•	organizowanie	kampanii	i	imprez	medialnych;
•	opracowywanie	i	publikowanie	materiałów	informacyjnych,	jak	również	rezultatów	osiągniętych	
w	ramach	programu;



•	wspieranie	podmiotów	kluczowych:
•	wsparcie	pokrycia	kosztów	obsługi	bieżącej	najważniejszych	sieci	na	szczeblu	europejskim,	któ-
rych	działanie	ma	związek	z	realizacją	celów	programu;
•	organizowanie	grup	roboczych	urzędników	krajowych	w	celu	monitorowania	stosowania	prawa	
wspólnotowego;
•	finansowanie	specjalistycznych	seminariów	przeznaczonych	dla	osób	pracujących	w	tej	dziedzi-
nie,	najważniejszych	urzędników	i	innych	istotnych	podmiotów;
•	współpraca	sieciowa	między	wyspecjalizowanymi	organami	na	szczeblu	europejskim;
•	finansowanie	sieci	eksperckich;
•	finansowanie	obserwatoriów	na	szczeblu	europejskim;
•	wymiana	pracowników	między	administracjami	krajowymi;
•	współpraca	z	instytucjami	międzynarodowymi.

RoDZAJE DoFINANsowANIA
Pomoc	finansowa	w	ramach	Instrumentu	może	być	udzielana	w	formie	dotacji	lub	zamówień	publicz-
nych.	

PoZIoM DoFINANsowANIA
Wkład	finansowy	UE	wynosi	zazwyczaj	maksymalnie	80%	całkowitych	poniesionych	wydatków.	Wyż-
sze	dofinansowanie	możliwe	jest	w	wyjątkowych	przypadkach.

BENEFICJENCI
Udział	w	programie	jest	otwarty	dla	wszystkich	publicznych	i	prywatnych	organów,	podmiotów	i	insty-
tucji,	w	tym	organizacji	pozarządowych	zorganizowanych	na	szczeblu	europejskim	i	krajowym.

Kwalifikują	się:	państwa	członkowskie	UE;	państwa	należące	do	EOG:	Norwegia,	Islandia	i	Liechten-
stein;	państwa	przystępujące	i	kandydujące	do	UE	oraz	państwa	Bałkanów	Zachodnich.

ZARZĄDZANIE PRoGRAMEM
Za	 wdrożenie	 programu	 odpowiedzialna	 jest	 Dyrekcja	 Generalna	 Komisji	 Europejskiej	 ds.	 Zatrud-
nienia,	Spraw	społecznych	 i	Równych	szans.	Państwa	członkowskie	UE	przygotowują	na	poziomie	
krajowym	własne	mechanizmy	koordynacyjne	i	konsultacyjne.

PoDsTAwA PRAwNA
Decyzja	Parlamentu	Europejskiego	i	Rady	nr	1672/2006	(WE)	z	24	października	2006	r.	ustanawia-
jąca	wspólnotowy	program	na	rzecz	zatrudnienia	i	solidarności	społecznej	–	Progress	(Dz.	U.	L	315	
z	15.11.2006)
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10. inStruMent liFe+
LIfE+	jest	 jedynym	instrumentem	finansowym	Unii	Europejskiej	koncentrującym	się	wyłącznie	na	
współfinansowaniu	projektów	w	dziedzinie	ochrony	środowiska.	Jego	głównym	celem	jest	wspieranie	
procesu	wdrażania	wspólnotowego	prawa	ochrony	środowiska,	realizacja	polityki	ochrony	środowiska	
oraz	identyfikacja	i	promocja	nowych	rozwiązań	dla	problemów	dotyczących	ochrony	przyrody.

sTRUKTURA
Program	składa	się	z	trzech	komponentów:
1.	Przyroda	i	różnorodność	biologiczna;
2.	Polityka	i	zarządzanie	w	zakresie	środowiska;
3.	Informacja	i	komunikacja.

Cele	komponentu	Przyroda i różnorodność biologiczna:
•	przyczynianie	 się	 do	wdrażania	 unĳnej	 polityki	 i	 prawodawstwa	w	 dziedzinie	 ochrony	 przyrody	
i	 różnorodności	biologicznej,	w	szczególności	dyrektyw	79/409	(EWG)	oraz	92/43	 (EWG),	w	 tym	
na	poziomie	lokalnym	i	regionalnym,	a	także	wspieranie	dalszego	rozwoju	i	wdrażania	sieci	Natura	
2000,	w	tym	w	odniesieniu	do	siedlisk	oraz	gatunków	przybrzeżnych	i	morskich;
•	przyczynianie	 się	 do	 konsolidacji	 zasobów	wiedzy	 w	 celu	 rozwoju,	 opiniowania,	 nadzorowania	
i	oceny	polityki	unĳnej	oraz	prawodawstwa	w	zakresie	przyrody	i	różnorodności	biologicznej;
•	wspieranie	formułowania	i	wdrożenia	podejść	w	zakresie	kierunków	polityki	i	instrumentów	mają-
cych	na	celu	monitorowanie	oraz	ocenę	stanu	przyrody	i	różnorodności	biologicznej,	a	także	czynni-
ków,	presji	i	reakcji,	które	mają	na	nie	wpływ,	zwłaszcza	w	związku	z	dążeniem	do	osiągnięcia	celu	
powstrzymania	utraty	różnorodności	biologicznej	we	UE	do	2010	r.	oraz	zagrożeniem	dla	przyrody	
i	różnorodności	biologicznej	powodowanym	poprzez	zmiany	klimatu;
•	 zapewnianie	wsparcia	na	rzecz	lepszego	zarządzania	w	dziedzinie	środowiska	poprzez	poszerzenie	
udziału	zainteresowanych	stron,	w	tym	organizacji	pozarządowych,	w	procesie	konsultacji	związa-
nych	z	polityką	i	prawodawstwem	w	zakresie	przyrody	i	różnorodności	biologicznej	oraz	w	ich	wdra-
żaniu.

Cele	komponentu	Polityka i zarządzanie w zakresie środowiska:
•	przyczynianie	się	do	opracowywania	i	prezentowania	innowacyjnych	podejść	w	zakresie	polityki,	
technologii,	metod	i	instrumentów;
•	przyczynianie	 się	 do	 konsolidacji	 zasobów	wiedzy	 w	 celu	 rozwoju,	 opiniowania,	 nadzorowania	
i	oceny	polityki	i	prawodawstwa	w	zakresie	ochrony	środowiska;
•	wspieranie	formułowania	i	realizacji	metod	monitorowania	i	oceny	stanu	środowiska,	a	także	czyn-
ników,	presji	i	reakcji,	które	mają	na	nie	wpływ;
•	ułatwianie	wdrożenia	wspólnotowej	polityki	ochrony	środowiska,	ze	szczególnym	naciskiem	na	jej	
realizację	na	szczeblu	lokalnym	i	regionalnym;
•	 zapewnianie	wsparcia	na	rzecz	lepszego	zarządzania	w	dziedzinie	środowiska	poprzez	zwiększenie	
udziału	zainteresowanych	stron,	w	tym	organizacji	pozarządowych,	w	procesie	konsultacji	i	wdraża-
nia	polityki.

W	ramach	tego	komponentu	przyznawane	są	m.in.	roczne	dotacje	operacyjne	dla	organizacji	poza-
rządowych	działających	przede	wszystkim	w	sektorze	ochrony	środowiska	na	poziomie	europejskim,	
które	 prowadzą	 działania	 i	 mają	 członków	 w	 przynajmniej	 trzech	 państwach	 członkowskich	 UE.	
Instrument	ten	ma	na	celu	wzmocnienie	udziału	organizacji	pozarządowych	w	procesie	dialogu	w	ra-
mach	podejmowania	decyzji	dotyczących	środowiska	i	w	ich	wykonywaniu,	a	także	w	procesie	stan-
daryzacji	 europejskiej	w	 celu	 zapewnienia	 zrównoważonego	udziału	 zainteresowanych	podmiotów	
i	systematycznej	integracji	kwestii	środowiskowych.
Zaproszenia	do	składania	wniosków	o	dotacje	operacyjne	publikowane	są	raz	do	roku.	Dofinansowa-
nie	wynosi	do	70%	kosztów	prowadzenia	działalności	w	danym	roku.	W	2008	r.	dotację	otrzymały	
33	organizacje,	rok	wcześniej	–	30.
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Cele	komponentu	Informacja i komunikacja:
•	 rozpowszechnianie	 informacji	 i	zwiększanie	świadomości	w	zakresie	ochrony	środowiska,	w	tym	
zapobiegania	pożarom	lasów;
•	wspieranie	środków	towarzyszących,	takich	jak:	informowanie,	działania	komunikacyjne	i	kampa-
nie	informacyjne,	konferencje	i	szkolenia,	w	tym	szkolenia	dotyczące	zapobiegania	pożarom	lasów.

DZIAłANIA FINANsowANE:
•	działalność	operacyjna	organizacji	pozarządowych,	których	działalność	koncentruje	się	na	ochronie	
i	wspieraniu	środowiska	na	poziomie	europejskim	i	które	uczestniczą	w	opracowywaniu	i	wdrażaniu	
polityki	i	prawodawstwa	UE;
•	 rozwój	 i	utrzymanie	sieci,	baz	danych	oraz	systemów	komputerowych	bezpośrednio	związanych	
z	wdrażaniem	polityki	i	prawodawstwa	Wspólnoty	w	zakresie	ochrony	środowiska,	w	szczególności	
podczas	poprawy	publicznego	dostępu	do	informacji	w	zakresie	ochrony	środowiska;
•	analizy,	badania,	modelowanie	i	tworzenie	scenariuszy;
•	monitorowanie,	w	tym	monitorowanie	lasów;
•	pomoc	w	budowaniu	potencjału	instytucjonalnego;
•	 szkolenia,	warsztaty	i	spotkania,	w	tym	szkolenia	podmiotów	uczestniczących	w	inicjatywach	doty-
czących	zapobiegania	pożarom	lasów;
•	platformy	nawiązywania	kontaktów	zawodowych	i	wymiany	najlepszych	praktyk;
•	działania	informacyjne	i	komunikacyjne,	w	tym	kampanie	na	rzecz	zwiększania	świadomości	spo-
łecznej,	a	w	szczególności	kampanie	zwiększające	świadomość	społeczną	na	temat	pożarów	lasów;
•	demonstracja	 innowacyjnych	podejść,	 technologii,	metod	i	 instrumentów	dotyczących	kierunków	
polityki.

Dodatkowo:	działania	finansowane	w	komponencie	Przyroda	i	różnorodność	biologiczna:
•	 zarządzanie	gatunkami	i	obszarami	oraz	planowanie	ochrony	obszarów,	w	tym	zwiększenie	ekolo-
gicznej	spójności	sieci	Natura	2000;
•	monitorowanie	stanu	ochrony,	w	szczególności	ustalenie	procedur	i	struktur	monitorowania	stanu	
ochrony;
•	 rozwój	i	realizacja	planów	działania	na	rzecz	ochrony	gatunków	i	siedlisk	przyrodniczych;
•	 zwiększenie	zasięgu	sieci	Natura	2000	na	obszarach	morskich;
•	 zakup	gruntów	pod	określonymi	warunkami.

Projekty	finansowane	przez	LIfE+	powinny	spełniać	przynajmniej	jedno	z	poniższych	kryteriów:
•	 są	to	projekty	dotyczące	najlepszych	praktyk	lub	projekty	demonstracyjne	służące	wdrożeniu	dyrek-
tywy	Rady	79/409	(EWG)	lub	dyrektywy	Rady	92/43	(EWG);
•	 są	to	projekty	innowacyjne	lub	projekty	demonstracyjne	związane	z	celami	UE	w	zakresie	ochrony	
środowiska,	w	tym	w	zakresie	rozwoju	lub	upowszechniania	technik	najlepszej	praktyki,	wiedzy	spe-
cjalistycznej	lub	technologii;
•	 są	to	kampanie	na	rzecz	zwiększania	świadomości	społecznej	oraz	specjalne	szkolenia	dla	podmio-
tów	uczestniczących	w	działaniach	dotyczących	zapobiegania	pożarom	lasów;
•	 są	to	projekty	służące	rozwojowi	i	realizacji	celów	UE	związanych	z	szerokim,	ujednoliconym,	kom-
pleksowym	i	długoterminowym	monitorowaniem	wzajemnego	oddziaływania	lasów	i	środowiska.

RoDZAJE DoFINANsowANIA
Dotacje	 wspólnotowe	 mogą	 być	 udzielane	 w	 szczególnych	 formach,	 takich	 jak:	 umowy	 ramowe	
o	partnerstwie,	uczestnictwo	w	mechanizmach	finansowych	i	funduszach,	współfinansowanie	dotacji	
operacyjnych	lub	dotacji	na	działania.

PoZIoM DoFINANsowANIA
LIfE+	zapewnia	wsparcie	finansowe	w	średniej	wysokości	50%	wartości	projektu.	W	uzasadnionych	
przypadkach	dla	projektów	z	komponentu	Przyroda	i	różnorodność	biologiczna	dotyczących	siedlisk	
lub	gatunków	priorytetowych	dofinansowanie	może	wynieść	75%	kosztów	projektu.
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BENEFICJENCI
finansowanie	poprzez	LIfE+	mogą	otrzymywać	jednostki,	podmioty	i	instytucje	publiczne	lub	pry-
watne.	W	realizacji	projektu	może	uczestniczyć	kilka	podmiotów,	wśród	których,	poza	beneficjentem	
głównym	(koordynującym),	mogą	się	znaleźć	partnerzy	(beneficjenci	towarzyszący)	oraz	współfinan-
sujący.

Kwalifikują	się:	państwa	członkowskie	UE;	państwa	EfTA,	które	są	członkami	Europejskiej	Agencji	
Ochrony	Środowiska:	Islandia,	Liechtenstein,	Norwegia,	Szwajcaria	i	Turcja;	państwa	ubiegające	się	
o	członkostwo	w	UE	oraz	państwa	Bałkanów	Zachodnich.

ZARZĄDZANIE PRoGRAMEM
Za	realizację	programu	odpowiada	Dyrekcja	Generalna	Komisji	Europejskiej	ds.	Środowiska.	Na	pozio-
mie	krajowym	program	wdrażają	instytucje	wybrane	przez	dane	państwo	członkowskie.	

PoDsTAwA PRAwNA
Rozporządzenie	Parlamentu	Europejskiego	i	Rady	nr	614/2007	(WE)	z	23	maja	2007	r.	w	sprawie	
instrumentu	finansowego	na	rzecz	środowiska	LIfE+	(Dz.	U.	L	149	z	9.6.2007)

Uwaga:	od	2009	r.	Krajowy	Punkt	Kontaktowy	w	Polsce	–	Narodowy	fundusz	Ochrony	Środowiska	
i	Gospodarki	Wodnej	(NfOŚiGW)	–	realizuje	Program współfinansowania przedsięwzięć uzyskujących 
wsparcie w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+,	którego	celem	jest	zwiększenie	stopnia	wyko-
rzystania	przez	polskie	podmioty	funduszy	dostępnych	w	ramach	wszystkich	komponentów	LIfE+.
Dofinansowanie	na	przedsięwzięcia	krajowe	i	międzynarodowe	(w	zakresie	realizowanym	w	Polsce,	
np.	finansowanie	wyjazdów	zagranicznych	polskich	beneficjentów),	które	przyczyniają	się	do	osiągnię-
cia	celów	LIfE+,	mogą	uzyskać	m.in.	osoby	prawne.
formy	dofinansowania:	dotacja	oraz	przekazanie	środków.
Maksymalny	poziom	współfinansowania	ze	środków	NfOŚiGW	wynosi	45%	kosztów	kwalifikowanych	
projektu	LIfE+	(dotyczy	przedsięwzięć	dofinansowywanych	przez	Komisję	Europejską	do	wysokości	
50%	kosztów	kwalifikowanych).	Wyjątkiem	od	tej	zasady	są	projekty	zgłaszane	w	ramach	komponen-
tu	Przyroda	i	różnorodność	biologiczna,	koncentrujące	się	na	działaniach	ochronnych	wobec	gatunków	
i	siedlisk	uznanych	za	priorytetowe	na	podstawie	zapisów	unĳnych	dyrektyw	(Ptasiej	i	Siedliskowej).	
Dla	tych	projektów	maksymalny	poziom	dofinansowania	wynosi	20%	kosztów	kwalifikowanych	(do-
tyczy	przedsięwzięć	dofinansowywanych	przez	Komisję	Europejską	do	wysokości	75%	kosztów	kwa-
lifikowanych).
Wnioski	o	udzielenie	promesy	dofinansowania	należy	składać	do	NfOŚiGW	na	miesiąc	przed	upły-
wem	terminu,	w	którym	składa	się	w	Krajowym	Punkcie	Kontaktowym	wnioski	do	LIfE+.
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11. inStruMent FinanSowy ochrony ludnoŚci
Głównym	celem	Mechanizmu	Ochrony	Ludności	jest	wzmocnienie	współpracy	między	Unią	Europej-
ską	i	państwami	członkowskimi	w	zakresie	interwencji	wspierających	ochronę	ludności	w	przypadku	
wystąpienia	poważnej	sytuacji	nadzwyczajnej	lub	jej	bezpośredniej	groźby.
Ochrona,	 jaką	Mechanizm	Ochrony	Ludności	ma	 zapewnić,	 obejmuje	przede	wszystkim	 ludzi,	 ale	
także	środowisko	i	mienie,	w	tym	dziedzictwo	kulturowe,	w	przypadku	klęski	żywiołowej	i	katastrofy	
spowodowanej	przez	człowieka,	ataków	terrorystycznych	oraz	katastrofy	technologicznej,	radiologicz-
nej	 lub	ekologicznej,	w	 tym	przypadkowego	zanieczyszczenia	mórz,	która	występuje	na	 terytorium	
UE	 lub	poza	nim,	 z	uwzględnieniem	szczególnych	potrzeb	odizolowanych,	najbardziej	 oddalonych	
i	innych	regionów	lub	wysp	na	terenie	UE.

finansowanie	działań	objętych	Mechanizmem	Ochrony	Ludności	możliwe	jest	dzięki	utworzeniu	In-
strumentu	finansowego	Ochrony	Ludności.	Instrument	umożliwia	udzielanie	pomocy	finansowej	na:
•	działania	w	dziedzinie	objętej	mechanizmem	wspólnotowym	ułatwiającym	wzmocnioną	współpracę	
w	interwencjach	wspierających	ochronę	ludności;
•	 zapobieganie	skutkom	sytuacji	nadzwyczajnej	lub	ograniczanie	tych	skutków;
•	działania	mające	 na	 celu	 zwiększenie	 gotowości	 UE	 do	 reagowania	 na	 sytuacje	 nadzwyczajne,	
w	tym	te	podnoszące	świadomość	obywateli.

DZIAłANIA FINANsowANE
Poniżej	wymienione	są	tylko	te	działania,	w	ramach	których	można	się	ubiegać	o	dotację	na	projekt.
Działania	kwalifikujące	się	do	wparcia	finansowego	w	obszarze	zapobiegania	i	gotowości:
•	 analizy,	sondaże,	modelowanie	i	tworzenie	scenariuszy	w	celu:
•	ułatwiania	wymiany	wiedzy,	najlepszych	praktyk	i	informacji;
•	podniesienia	poziomu	zapobiegania,	gotowości	i	skutecznego	reagowania.

•	 szkolenia,	ćwiczenia,	warsztaty,	wymiana	personelu	i	ekspertów,	tworzenie	sieci,	projekty	demon-
stracyjne	i	transfer	technologii	w	celu	podniesienia	poziomu	zapobiegania,	gotowości	i	skutecznego	
reagowania;
•	 informowanie	społeczeństwa,	edukacja	i	podnoszenie	świadomości	oraz	związane	z	nimi	działania	
upowszechniające	w	celu	zminimalizowania	skutków	sytuacji	nadzwyczajnych	dla	obywateli	UE	i	uła-
twienia	obywatelom	UE	skuteczniejszej	ochrony	własnej;
•	pełnienie	funkcji	ustalonych	przez	Centrum	Monitorowania	i	Informacji	(MIC),	działające	w	ramach	
mechanizmu	w	celu	ułatwiania	 szybkiego	 reagowania	w	przypadku	wystąpienia	poważnej	 sytuacji	
nadzwyczajnej;
•	działania	komunikacyjne	oraz	środki	promujące	widoczność	reakcji	UE;
•	działania	 przyczyniające	 się	 do	 tworzenia	 systemów	wykrywania	 i	wczesnego	 ostrzegania	 doty-
czącego	katastrof	mogących	oddziaływać	na	terytorium	państw	członkowskich,	w	celu	umożliwienia	
państwom	 członkowskim	 i	 UE	 szybkiego	 reagowania,	 jak	 również	 do	 tworzenia	 takich	 systemów	
poprzez	analizy,	oceny	zapotrzebowania	na	nie	i	ich	wykonalności	oraz	poprzez	działania	sprzyjające	
wzajemnym	powiązaniom	między	nimi	i	łączenie	ich	z	MIC	i	CECIS	(wspólny	system	łączności	i	infor-
macji	w	sytuacjach	nadzwyczajnych);
•	utworzenie	i	utrzymywanie	wspólnego	systemu	łączności	i	informacji	dla	sytuacji	krytycznych	(CE-
CIS)	oraz	narzędzi	umożliwiających	komunikację	i	wymianę	informacji	między	MIC	a	punktami	kon-
taktowymi	państw	członkowskich	i	innymi	uczestnikami	w	ramach	Mechanizmu	Ochrony	Ludności;
•	działania	związane	z	monitorowaniem,	oceną	i	ewaluacją;
•	utworzenie	w	ramach	Mechanizmu	Ochrony	Ludności	programu	wyciągania	wniosków	z	interwencji	
i	ćwiczeń.

RoDZAJE DoFINANsowANIA
Pomoc	finansowa	w	ramach	Instrumentu	może	być	udzielana	w	formie	dotacji	lub	zamówień	publicz-
nych.

PoZIoM DoFINANsowANIA
Wysokość	dotacji	zależna	jest	od	rodzaju	działania.



BENEFICJENCI
O	wsparcie	w	ramach	instrumentu	mogą	się	ubiegać	osoby	fizyczne	oraz	publiczne	i	prywatne	osoby	
prawne.

Uczestnictwo	w	instrumencie	jest	otwarte	dla	państw	członkowskich	i	państw	kandydujących	do	UE.	
Pozostałe	państwa	trzecie	mogą	współpracować	w	ramach	działań	objętych	instrumentem	w	przypad-
kach,	gdy	zezwalają	na	to	umowy	między	tymi	państwami	trzecimi	a	UE.

ZARZĄDZANIE PRoGRAMEM
Za	wdrażanie	Instrumentu	odpowiada	Dyrekcja	Generalna	Komisji	Europejskiej	ds.	Środowiska.

PoDsTAwA PRAwNA
Decyzja	Rady	nr	2007/162	(WE,	Euratom)	z	5	marca	2007	r.	ustanawiająca	Instrument	finansowy	
Ochrony	Ludności	(Dz.	U.	L	71	z	10.3.2007)
Decyzja	Rady	nr	2007/779	(WE,	Euratom)	z	8	listopada	2007	r.	ustanawiająca	Wspólnotowy	Mecha-
nizm	Ochrony	Ludności,	przekształcenie	(Dz.	U.	L	314	z	1.12.2007)
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12. proGraMy w oBSzarze wolnoŚci, 
 BezpieczeŃStwa i SprawiedliwoŚci
Trzy	programy	ramowe:
•	Prawa	podstawowe	i	sprawiedliwość	–	obejmuje	pięć	programów	szczegółowych:
•	Zapobieganie	i	zwalczanie	przemocy	wobec	dzieci,	młodzieży	i	kobiet	oraz	ochrona	ofiar	i	grup	
ryzyka	(program	Daphne	III);
•	Profilaktyka	narkotykowa	i	informacja	o	narkotykach;
•	Prawa	podstawowe	i	obywatelstwo;
•	Wymiar	sprawiedliwości	w	sprawach	cywilnych;
•	Wymiar	sprawiedliwości	w	sprawach	karnych.

•	Bezpieczeństwo	i	ochrona	wolności	–	obejmuje	dwa	programy	szczegółowe:
•	Zapobieganie,	gotowość	i	zarządzanie	skutkami	terroryzmu	i	innymi	rodzajami	ryzyka	dla	bezpie-
czeństwa;
•	Zapobieganie	i	walka	z	przestępczością.

•	Solidarność	i	zarządzanie	przepływami	migracyjnymi	–	obejmuje	cztery	instrumenty:
•	Europejski	fundusz	na	rzecz	Uchodźców;
•	Europejski	fundusz	Powrotów	Imigrantów;
•	Europejski	fundusz	na	rzecz	Integracji	Obywateli	Państw	Trzecich;
•	fundusz	Granic	Zewnętrznych.

Programy	 ramowe	 i	 realizowane	w	 ich	 ramach	programy	szczegółowe	zarządzane	są	na	poziomie	
ogólnounĳnym	przez	Dyrekcję	Generalną	ds.	Sprawiedliwości,	Wolności	i	Bezpieczeństwa.	Na	pozio-
mie	państw	członkowskich	wdrażane	są	instrumenty	funansowe	składające	się	na	program	ramowy	
Solidarność	i	zarządzanie	przepływami	migracyjnymi.

Organizacje	pozarządowe	mogą	się	ubiegać	o	dotacje	na	działania	lub	dotacje	operacyjne	we	wszyst-
kich	wymienionych	programach	i	instrumentach,	z	wyjątkiem	funduszu	Granic	Zewnętrznych.

proGraM raMowy prawa podStawowe i SprawiedliwoŚĆ
Program	ma	na	celu:	promowanie	rozwoju	społeczeństwa	europejskiego	na	podstawie	obywatelstwa	eu-
ropejskiego,	które	szanuje	prawa	podstawowe;	przeciwdziałanie	antysemityzmowi,	rasizmowi,	ksenofobii;	
wzmacnianie	społeczeństwa	obywatelskiego;	zwalczanie	przemocy	oraz	dostarczanie	obywatelom	informa-
cji	na	temat	narkotyków;	promowanie	współpracy	sądowej	w	sprawach	cywilnych,	karnych	i	handlowych.

W	skład	programu	ramowego	wchodzi	pięć	programów	szczegółowych:
•	Zapobieganie	 i	 zwalczanie	przemocy	wobec	dzieci,	młodzieży	 i	kobiet	oraz	ochrona	ofiar	 i	grup	
ryzyka	(program	Daphne	III);
•	Profilaktyka	narkotykowa	i	informacja	o	narkotykach;
•	Prawa	podstawowe	i	obywatelstwo;
•	Wymiar	sprawiedliwości	w	sprawach	cywilnych;
•	Wymiar	sprawiedliwości	w	sprawach	karnych.

Podstawa	prawna:
Komunikat	Komisji	do	Rady	i	Parlamentu	Europejskiego	ustanawiający	na	lata	2007	–	2013	program	
ramowy	Prawa	podstawowe	i	sprawiedliwość	(COM[2005]	122	wersja	ostateczna	z	6.4.2005,	nie-
opublikowany	w	Dz.	U.)

zapoBieGanie i zwalczanie przeMocy woBec dzieci, MłodzieŻy i koBiet 
oraz ochrona oFiar i Grup ryzyka (proGraM daphne iii)
Celem	programu	jest	wspieranie	zapobiegania	i	walki	z	wszystkimi	formami	przemocy	wobec	dzieci,	
młodzieży	i	kobiet	występującymi	w	sferze	publicznej	i	prywatnej,	w	tym	z	seksualnym	wykorzysty-
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waniem	i	handlem	ludźmi,	za	pomocą	środków	profilaktycznych	oraz	poprzez	zapewnianie	wsparcia	
i	ochrony	ofiarom	i	grupom	ryzyka.

Wsparcie	finansowe	przyznawane	jest	na:
•	 konkretne	działania	podejmowane	przez	Komisję,	np.	 studia	 i	badania	naukowe,	badania	opinii	
publicznej	i	ankiety,	opracowywanie	wskaźników	i	metodologii,	gromadzenie,	opracowywanie	i	rozpo-
wszechnianie	danych	i	statystyk,	seminaria,	konferencje	i	spotkania	ekspertów,	organizacja	kampanii	
i	imprez	publicznych,	tworzenie	i	prowadzenie	działów	pomocy	i	stron	internetowych,	przygotowywa-
nie	i	rozpowszechnianie	materiałów	informacyjnych	(w	tym	programów	komputerowych	i	materiałów	
dydaktycznych),	ustanowienie	–	przy	udziale	zainteresowanych	stron	–	zespołów	doradczych	i	umożli-
wienie	ich	działalności	polegającej	na	dostarczaniu	fachowych	analiz	związanych	z	przemocą,	wspie-
ranie	innych	sieci	ekspertów	krajowych	oraz	działania	w	zakresie	analizy,	monitorowania	i	oceny;
•	 konkretne	projekty	ponadnarodowe	leżące	w	interesie	UE,	w	których	biorą	udział	co	najmniej	dwa	
państwa	członkowskie;
•	wspieranie	działalności	organizacji	pozarządowych	lub	innych	organizacji	działających	w	ogólnym	
interesie	europejskim.

Zakres	działań:
•	pomoc	organizacjom	pozarządowym	i	innym	organizacjom	działającym	w	tym	obszarze;
•	przygotowywanie	i	realizacja	akcji	uświadamiających	skierowanych	do	określonych	kręgów	odbior-
ców,	takich	jak	osoby	wykonujące	określone	zawody,	właściwe	organy,	określone	części	społeczeń-
stwa	i	grupy	ryzyka,	mając	na	celu	zarówno	poprawę	zrozumienia	postawy	zerowej	tolerancji	wobec	
przemocy	i	propagowania	tej	postawy,	jak	i	zachęcanie	do	wspierania	ofiar	i	zgłaszania	przypadków	
przemocy	właściwym	organom;
•	 rozpowszechnianie	wyników	uzyskanych	w	ramach	programów	Daphne	i	Daphne	II,	wraz	z	ich	do-
stosowaniem,	przekazywaniem	i	wykorzystaniem	przez	innych	beneficjentów	lub	na	innych	obszarach	
geograficznych;
•	 identyfikacja	i	intensyfikacja	działań	przyczyniających	się	do	pozytywnego	traktowania	osób	nara-
żonych	na	przemoc,	mianowicie	postępowanie	zachęcające	do	szacunku	dla	takich	osób	oraz	wspie-
rające	ich	dobre	samopoczucie	i	samorealizację;
•	 tworzenie	 i	wspieranie	 interdyscyplinarnych	sieci	służących	wzmacnianiu	współpracy	organizacji	
pozarządowych	i	innych	organizacji	działających	w	tym	obszarze;
•	 zapewnienie	gromadzenia	informacji	popartych	dowodami	i	rozwoju	bazy	wiedzy,	zapewnienie	wy-
miany,	identyfikacji	i	rozpowszechniania	informacji	i	dobrych	praktyk,	w	tym	na	drodze	badań	nauko-
wych,	szkoleń,	wizyt	studyjnych	oraz	wymiany	pracowniczej;
•	 opracowywanie	 i	 testowanie	materiałów	uświadamiających	 i	 edukacyjnych	dotyczących	ochrony	
przed	przemocą	wobec	dzieci,	młodzieży	i	kobiet	oraz	uzupełnianie	i	dostosowywanie	materiałów	już	
dostępnych,	tak	aby	mogły	zostać	wykorzystane	na	innych	obszarach	geograficznych	lub	w	odniesie-
niu	do	innych	kręgów	odbiorców;
•	badanie	zjawisk	związanych	z	przemocą	i	ich	wpływu	zarówno	na	ofiary,	jak	i	na	ogół	społeczeń-
stwa,	w	tym	na	opiekę	zdrowotną,	koszty	społeczne	i	ekonomiczne,	w	celu	zajęcia	się	przyczynami	
przemocy	na	wszystkich	poziomach	społecznych;
•	opracowywanie	i	realizacja	programów	wsparcia	ofiar	i	osób	zagrożonych	przemocą	oraz	progra-
mów	interwencyjnych	dla	sprawców,	wraz	z	jednoczesnym	zapewnieniem	bezpieczeństwa	ofiarom.

Beneficjentami	programu	są:	dzieci,	młodzież	i	kobiety,	które	są	ofiarami	przemocy	lub	są	nią	zagro-
żone.	Podstawowe	grupy	docelowe	programu	obejmują	m.in.	rodziny,	nauczycieli	i	kadrę	oświatową,	
pracowników	socjalnych,	policję	i	straż	graniczną,	władze	lokalne,	krajowe	i	wojskowe,	personel	me-
dyczny	 i	 paramedyczny,	pracowników	wymiaru	 sprawiedliwości,	 organizacje	pozarządowe,	 związki	
zawodowe	i	wspólnoty	wyznaniowe.

Wsparcie	finansowe	udzielane	jest	w	formie	dotacji:	operacyjnych	i	na	projekty	oraz	zamówień	pu-
blicznych.	Przyznanie	dotacji	poprzedza	zaproszenie	do	złożenia	wniosku	(poza	wyjątkowymi,	nagłymi	
przypadkami).	Maksymalna	stawka	współfinansowania	określana	jest	w	rocznych	programach	prac.
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Program	 jest	 dostępny	dla	 prywatnych	 lub	publicznych	 organizacji	 oraz	 instytucji	 zajmujących	 się	
zapobieganiem	i	zwalczaniem	przemocy	wobec	dzieci,	młodzieży	i	kobiet,	ochroną	przed	taką	przemo-
cą,	zapewnianiem	wsparcia	ofiarom	lub	realizacją	działań	celowych	skierowanych	na	propagowanie	
braku	akceptacji	dla	takiej	przemocy	bądź	na	zachęcanie	do	zmiany	postaw	i	zachowań	wobec	szcze-
gólnie	narażonych	grup	i	ofiar	przemocy.
W	programie	mogą	uczestniczyć:	kraje	członkowskie	UE;	kraje	kandydujące	objęte	strategią	przedak-
cesyjną;	kraje	należące	do	EOG:	Islandia,	Liechtenstein	i	Norwegia;	kraje	Bałkanów	Zachodnich.

Podstawa	prawna:
Decyzja	Parlamentu	Europejskiego	i	Rady	nr	779/2007	(WE)	z	20	czerwca	2007	r.	ustanawiająca	na	
lata	2007	–	2013	program	szczegółowy	na	rzecz	zapobiegania	i	zwalczania	przemocy	wobec	dzieci,	
młodzieży	i	kobiet	oraz	na	rzecz	ochrony	ofiar	i	grup	ryzyka	(program	Daphne	III)	jako	część	programu	
ogólnego	Prawa	podstawowe	i	sprawiedliwość	(Dz.	U.	L	173	z	3.7.2007)
Ważne	dokumenty:	Roczne	programy	prac

proFilaktyka narkotykowa i inForMacJa o narkotykach
Cele	programu:
•	propagowanie	działań	ponadnarodowych	mających	na	celu:
•	 tworzenie	multidyscyplinarnych	sieci;
•	 zapewnienie	poszerzania	bazy	wiedzy,	wymiany	informacji	oraz	identyfikacji	i	rozpowszechniania	
dobrych	praktyk,	również	poprzez	szkolenia,	wizyty	studyjne	oraz	wymiany	personelu;
•	podnoszenie	 świadomości	 w	 zakresie	 problemów	 zdrowotnych	 i	 społecznych	 powodowanych	
przez	zażywanie	narkotyków	oraz	zachęcanie	do	otwartego	dialogu	mającego	na	celu	propagowanie	
lepszego	zrozumienia	zjawiska	narkomanii;
•	wspieranie	środków	mających	na	celu	zapobieganie	zażywaniu	narkotyków,	m.in.	poprzez	za-
jęcie	się	zagadnieniem	zmniejszenia	szkodliwych	skutków	narkotyków	 i	kwestią	metod	 leczenia,	
z	uwzględnieniem	aktualnego	stanu	wiedzy	naukowej;

•	 angażowanie	społeczeństwa	obywatelskiego	w	realizację	i	rozwój	strategii	UE	i	planów	działania	UE	
w	zakresie	prewencji	i	zwalczania	narkotyków;
•	monitorowanie	i	ocenę	realizacji	poszczególnych	zadań	w	ramach	strategii	antynarkotykowych	na	
lata	2005	–	2008	oraz	2009	–	2012.

Wsparcie	finansowe	przyznawane	jest	na:
•	 konkretne	 działania	 podejmowane	 przez	 Komisję,	 np.:	 studia	 i	 badania	 naukowe,	 badania	 opi-
nii	publicznej,	opracowywanie	wskaźników	 i	wspólnych	metodologii,	gromadzenie,	opracowywanie	
i	 rozpowszechnianie	danych	 i	 statystyk,	 seminaria,	 konferencje	 i	 spotkania	 ekspertów,	 organizacja	
kampanii	i	imprez	publicznych,	tworzenie	i	prowadzenie	witryn	internetowych,	przygotowywanie	i	roz-
powszechnianie	materiałów	informacyjnych,	wsparcie	dla	sieci	ekspertów	krajowych	i	 inspirowanie	
ich	prac	oraz	działania	w	zakresie	analizy,	monitorowania	i	oceny;
•	 konkretne	projekty	ponadnarodowe	o	znaczeniu	dla	UE	przedstawione	przez	co	najmniej	dwa	pań-
stwa	członkowskie	lub	co	najmniej	jedno	państwo	członkowskie	i	jedno	inne,	którym	może	być	pań-
stwo	przystępujące	lub	kandydujące,	na	warunkach	określonych	w	rocznym	programie	prac;
•	 działalność	organizacji	pozarządowych	lub	innych	podmiotów	działających	w	ogólnym	interesie	euro-
pejskim	w	ramach	ogólnych	celów	programu	na	warunkach	określonych	w	rocznym	programie	prac.

Program	skierowany	jest	do	wszystkich	grup,	które	bezpośrednio	lub	pośrednio	zajmują	się	zjawiskiem	
narkomanii.	W	odniesieniu	 do	problemu	narkotyków	do	 grup	 ryzyka	 zalicza	 się	młodzież,	 kobiety,	
grupy	wymagające	szczególnej	ochrony	i	społeczności	żyjące	w	niekorzystnym	otoczeniu	społecznym,	
które	to	grupy	należy	określić	jako	docelowe.	Pozostałe	grupy	docelowe	obejmują	kadrę	nauczycielską	
i	edukacyjną,	rodziców,	pracowników	socjalnych,	władze	lokalne	i	krajowe,	personel	medyczny	i	pa-
ramedyczny,	pracowników	wymiaru	sprawiedliwości,	organy	ścigania	i	władze	penitencjarne,	organi-
zacje	pozarządowe,	związki	zawodowe	i	wspólnoty	wyznaniowe.

Wsparcie	finansowe	udzielane	jest	w	formie	dotacji	i	zamówień	publicznych.	Przyznanie	dotacji	po-
przedza	zaproszenie	do	złożenia	wniosku	 (poza	wyjątkowymi,	nagłymi	przypadkami).	Maksymalna	
stawka	współfinansowania	określana	jest	w	rocznych	programach	prac.
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Program	jest	dostępny	dla	publicznych	lub	prywatnych	organizacji	i	instytucji	działających	w	zakresie	
informacji	o	narkotykach	i	profilaktyki	narkotykowej,	w	tym	w	zakresie	leczenia	i	zmniejszenia	szko-
dliwych	skutków	narkotyków.
W	działaniach	objętych	programem	mogą	uczestniczyć:	 kraje	 członkowskie	UE;	 kraje	należące	do	
EOG:	Islandia,	Liechtenstein	i	Norwegia;	kraje	kandydujące;	kraje	Bałkanów	Zachodnich.
Kraje	kandydujące	nieuczestniczące	w	programie	mogą	zostać	zaproszone	do	uczestnictwa	w	pro-
jektach,	o	ile	przyczyni	się	to	do	przygotowania	tych	krajów	do	przystąpienia	do	UE.	Zaproszone	do	
uczestnictwa	w	projektach	mogą	zostać	także	inne	państwa	trzecie	lub	organizacje	międzynarodowe	
nieuczestniczące	w	programie,	o	ile	służy	to	celom	danych	projektów.

Podstawa	prawna:
Decyzja	Parlamentu	Europejskiego	i	Rady	nr	1150/2007	(WE)	z	25	września	2007	r.	ustanawiająca	
na	lata	2007	–	2013	program	szczegółowy	Profilaktyka	narkotykowa	i	informacja	o	narkotykach	jako	
część	programu	ogólnego	Prawa	podstawowe	i	sprawiedliwość	(Dz.	U.	L	257	z	3.10.2007)
Ważne	dokumenty:	Roczne	programy	prac

prawa podStawowe i oBywatelStwo
Cele	programu:
•	wspieranie	rozwoju	społeczeństwa	europejskiego,	w	którym	szanuje	się	prawa	podstawowe	uznane	
w	art.	6	ust.	2	Traktatu	o	Unii	Europejskiej,	w	tym	prawa	wynikające	z	obywatelstwa	UE;
•	wzmacnianie	społeczeństwa	obywatelskiego	oraz	propagowanie	otwartego,	przejrzystego	i	regular-
nego	dialogu	z	nim	na	temat	praw	podstawowych;
•	 zwalczanie	 rasizmu,	ksenofobii	 i	antysemityzmu	oraz	upowszechnianie	postawy	zrozumienia	dla	
innych	kultur	i	wyznań	i	większej	tolerancji	w	całej	UE;
•	 rozwĳanie	kontaktów,	wymiana	informacji	i	tworzenie	sieci	między	organami	sądowniczymi	i	ad-
ministracyjnymi	oraz	środowiskiem	prawniczym,	m.in.	za	pomocą	wspierania	szkoleń	w	dziedzinie	
sądownictwa,	w	celu	poprawy	porozumienia	między	tymi	organami	oraz	między	przedstawicielami	
zawodów	prawniczych.
Cele	programu	uzupełniają	cele	 realizowane	przez	Agencję	Praw	Podstawowych	Unii	Europejskiej,	
ustanowioną	na	mocy	rozporządzenia	nr	168/2007	(WE).

Wsparcie	finansowe	przyznawane	jest	na:
•	 konkretne	działania	podejmowane	przez	Komisję,	takie	jak	studia	i	badania	naukowe,	badania	opi-
nii	publicznej	i	sondaże,	określanie	wskaźników	i	wspólnych	metodologii,	gromadzenie,	opracowywa-
nie	i	rozpowszechnianie	danych	i	statystyk,	seminaria,	konferencje	i	spotkania	ekspertów,	organizowa-
nie	kampanii	i	imprez	publicznych,	tworzenie	i	prowadzenie	witryn	internetowych,	przygotowywanie	
i	rozpowszechnianie	materiałów	informacyjnych	
•	wspieranie	sieci	ekspertów	krajowych	i	zarządzanie	tymi	sieciami	oraz	działania	w	zakresie	analizy,	
monitorowania	i	oceny;
•	 konkretne	projekty	ponadnarodowe	leżące	w	interesie	UE	–	zgłoszone	przez	organ	państwa	człon-
kowskiego	lub	jakikolwiek	jego	podmiot,	przez	organizację	międzynarodową	lub	pozarządową	–	w	któ-
re	w	każdym	przypadku	zaangażowane	są	co	najmniej	dwa	państwa	członkowskie	lub	co	najmniej	
jedno	państwo	członkowskie	i	jedno	państwo	przystępujące	lub	kandydujące	do	UE,	na	warunkach	
określonych	w	rocznych	programach	prac;
•	wspieranie	działalności	organizacji	pozarządowych	lub	innych	podmiotów	realizujących	cele	leżące	
w	ogólnym	interesie	europejskim	zgodnie	z	ogólnymi	celami	programu,	na	warunkach	określonych	
w	rocznych	programach	prac;
•	dotacje	operacyjne	przeznaczone	na	współfinansowanie	wydatków	związanych	z	programem	stałych	
prac	Konferencji	Europejskich	Sądów	Konstytucyjnych	oraz	Stowarzyszenia	Rad	Stanu	i	Najwyższych	
Sądów	Administracyjnych	Unii	Europejskiej	–	które	prowadzą	stosowne	bazy	danych	umożliwiające	
gromadzenie	w	całej	Europie	krajowych	wyroków	związanych	z	wdrożeniem	prawa	wspólnotowego	
–	o	ile	wydatki	te	są	przeznaczone	na	dążenie	do	osiągnięcia	celów	leżących	w	ogólnym	interesie	euro-
pejskim	poprzez	propagowanie	wymiany	poglądów	i	doświadczeń	w	sprawach	dotyczących	orzecz-
nictwa,	organizacji	i	działań	członków	konferencji	i	stowarzyszenia	w	ramach	wykonywania	przez	nich	
funkcji	sądowniczych	lub	doradczych	w	kwestiach	związanych	z	prawem	wspólnotowym.
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Program	skierowany	 jest	do	obywateli	UE,	obywateli	krajów	uczestniczących	 lub	obywateli	krajów	
trzecich,	którzy	legalnie	zamieszkują	na	terytorium	UE,	oraz	do	stowarzyszeń	społeczeństwa	obywa-
telskiego,	m.in.	grup	działających	na	rzecz	upowszechniania	celów	programu.

Wsparcie	finansowe	udzielane	jest	w	formie	dotacji:	operacyjnych	i	na	projekty	oraz	zamówień	pu-
blicznych.	Przyznanie	dotacji	poprzedza	zaproszenie	do	złożenia	wniosku	(poza	wyjątkowymi,	nagłymi	
przypadkami).	Maksymalna	stawka	współfinansowania	określana	jest	w	rocznych	programach	prac.

Program	dostępny	jest	dla	instytucji	oraz	organizacji	publicznych	lub	prywatnych,	w	tym	organizacji	poza-
rządowych,	instytutów	badawczych,	szkół	wyższych,	organizacji	międzynarodowych	i	innych	organizacji	
nienastawionych	na	zysk,	mających	siedzibę	na	terenie	UE	lub	w	jednym	z	krajów	uczestniczących.
W	działaniach	objętych	programem	mogą	uczestniczyć:	kraje	członkowskie	UE,	kraje	przystępujące,	
kraje	kandydujące	i	kraje	Bałkanów	Zachodnich.
W	działania	mogą	się	angażować	organy,	podmioty	lub	organizacje	pozarządowe	z	krajów	niebędą-
cych	uczestnikami	programu,	o	 ile	pomoże	 to	w	 ich	przygotowaniach	do	przystąpienia	do	UE	 lub	
przysłuży	się	celom	danych	działań.

Podstawa	prawna:
Decyzja	Rady	nr	2007/252	(WSiSW)	z	19	kwietnia	2007	r.	ustanawiająca	na	 lata	2007	–	2013	
program	szczegółowy	Prawa	podstawowe	i	obywatelstwo	jako	część	programu	ogólnego	Prawa	pod-
stawowe	i	sprawiedliwość	(Dz.	U.	L	110	z	27.4.2007)
Ważne	dokumenty:	Roczne	programy	prac

wyMiar SprawiedliwoŚci w Sprawach cywilnych
Cele	programu:
•	propagowanie	współpracy	sądowej	w	celu	przyczynienia	się	do	utworzenia	prawdziwego	europej-
skiego	obszaru	sprawiedliwości	w	sprawach	cywilnych,	opartego	na	zasadzie	uznawania	się	i	okazy-
wania	sobie	wzajemnego	zaufania	przez	państwa	UE;
•	wspieranie	usuwania	przeszkód	zakłócających	właściwy	przebieg	transgranicznych	postępowań	cy-
wilnych	w	państwach	członkowskich;
•	doprowadzenie	do	poprawy	codziennego	życia	osób	fizycznych	i	przedsiębiorstw	przez	umożliwienie	
im	dochodzenia	swoich	praw	na	terytorium	całej	UE,	w	szczególności	dzięki	poprawie	dostępu	do	
wymiaru	sprawiedliwości;
•	 rozwĳanie	kontaktów,	wymiany	informacji	i	tworzenia	sieci	między	organami	prawnymi,	sądowni-
czymi	i	administracyjnymi	oraz	zawodami	prawniczymi	–	m.in.	poprzez	wspieranie	szkoleń	w	dziedzi-
nie	sądownictwa,	w	celu	poprawy	wzajemnego	zrozumienia	między	tymi	organami	i	między	przedsta-
wicielami	zawodów	prawniczych.

Wsparcie	finansowe	przyznawane	jest	na:
•	działania	szczegółowe	 inicjowane	przez	Komisję,	np.:	 studia	 i	badania	naukowe,	badania	opinii	
publicznej	i	sondaże,	określanie	wskaźników	i	wspólnych	metodologii,	gromadzenie,	opracowywanie	
i	 rozpowszechnianie	danych	 i	 statystyk,	 seminaria,	 konferencje	 i	 spotkania	 ekspertów,	 organizacja	
kampanii	i	imprez	publicznych,	tworzenie	i	obsługa	witryn	internetowych,	przygotowywanie	i	rozpo-
wszechnianie	materiałów	informacyjnych,	wspieranie	sieci	ekspertów	krajowych	i	zarządzanie	tymi	
sieciami	oraz	działania	w	zakresie	analizy,	monitorowania	i	oceny;
•	 szczegółowe	projekty	ponadnarodowe	o	znaczeniu	wspólnotowym	przedstawione	przez	organ	lub	
jakąkolwiek	 inną	 instytucję	 państwa	 członkowskiego,	 organizację	międzynarodową	 lub	 organizację	
pozarządową	 i	 w	 każdym	 przypadku	 dotyczące	 co	 najmniej	 dwóch	 państw	 członkowskich	 lub	 co	
najmniej	jednego	państwa	członkowskiego	i	jednego	innego	państwa,	które	może	być	krajem	przystę-
pującym	albo	krajem	kandydującym;
•	działalność	organizacji	pozarządowych	lub	innych	podmiotów	realizujących	cele	leżące	w	ogólnym	
interesie	europejskim	zgodnie	z	celami	ogólnymi	programu	na	warunkach	określonych	w	 rocznych	
programach	prac;
•	dotacje	operacyjne	przeznaczone	na	współfinansowanie	wydatków	związanych	ze	stałym	progra-
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mem	prac	europejskiej	sieci	naczelnych	rad	sądownictwa	oraz	sieci	prezesów	sądów	najwyższych	UE	
w	zakresie,	w	 jakim	wydatki	 te	są	przeznaczone	na	osiąganie	celów	leżących	w	ogólnym	interesie	
europejskim	przez	propagowanie	wymiany	poglądów	i	doświadczeń	w	sprawach	dotyczących	prawo-
znawstwa,	organizacji	i	działań	członków	tych	sieci	w	ramach	wykonywania	przez	nich	funkcji	sądow-
niczych	lub	doradczych	w	kwestiach	związanych	z	prawem	wspólnotowym.

Program	przeznaczony	jest	m.in.	dla	przedstawicieli	zawodów	prawniczych	(sędziowie,	prokuratorzy,	
adwokaci,	radcy	prawni,	notariusze,	personel	akademicki	i	naukowy,	urzędnicy	ministerstw,	urzędnicy	
sądowi,	komornicy,	tłumacze	sądowi,	przedstawiciele	innych	zawodów	związanych	z	sądownictwem	
w	dziedzinie	prawa	cywilnego),	organów	krajowych	oraz	dla	ogółu	obywateli	UE.

Wsparcie	finansowe	udzielane	jest	w	formie	dotacji:	operacyjnych	i	na	projekty	oraz	zamówień	pu-
blicznych.	Przyznanie	dotacji	poprzedza	zaproszenie	do	złożenia	wniosku	(poza	wyjątkowymi,	nagłymi	
przypadkami).	Maksymalna	stawka	współfinansowania	określana	jest	w	rocznych	programach	prac.

Dostęp	do	programu	jest	otwarty	dla	instytucji	oraz	organizacji	publicznych	lub	prywatnych,	w	tym	
organizacji	 zawodowych,	 szkół	wyższych,	 instytutów	 badawczych,	 instytutów	 kształcenia	 zawodo-
wego	dla	przedstawicieli	zawodów	prawniczych,	organizacji	międzynarodowych	oraz	dla	organizacji	
pozarządowych	w	państwach	członkowskich.
W	działaniach	objętych	programem	mogą	uczestniczyć:	kraje	członkowskie	UE,	kraje	przystępujące,	
kraje	kandydujące	oraz	kraje	Bałkanów	Zachodnich.
W	projektach	mogą	uczestniczyć	przedstawiciele	zawodów	prawniczych	z	Danii,	krajów	kandydują-
cych	nieuczestniczących	w	programie,	o	ile	pomoże	to	w	przygotowaniu	tych	krajów	do	przystąpienia	
do	UE,	lub	z	innych	krajów	trzecich	nieuczestniczących	w	programie,	o	ile	służy	to	celom	projektów.

Podstawa	prawna:
Decyzja	Parlamentu	Europejskiego	i	Rady	nr	1149/2007	(WE)	z	25	września	2007	r.	ustanawiająca	
na	lata	2007	–	2013	program	szczegółowy	Wymiar	sprawiedliwości	w	sprawach	cywilnych	jako	część	
programu	ogólnego	Prawa	podstawowe	i	sprawiedliwość	(Dz.	U.	L	257	z	3.10.2007)
Ważne	dokumenty:	Roczne	programy	prac

wyMiar SprawiedliwoŚci w Sprawach karnych
Cele	programu:
•	propagowanie	współpracy	sądowej	celem	przyczynienia	się	do	utworzenia	prawdziwego	europej-
skiego	obszaru	sprawiedliwości	w	sprawach	karnych	na	podstawie	zasady	wzajemnego	uznawania	
i	zaufania;
•	propagowanie	ograniczenia	istniejących	przeszkód	prawnych	we	właściwym	funkcjonowaniu	współ-
pracy	sądowej	w	celu	wzmocnienia	koordynacji	dochodzeń	i	zwiększenia	zgodności	istniejących	syste-
mów	sądownictwa	w	państwach	członkowskich	UE	odpowiednich	działań	w	następstwie	dochodzeń	
prowadzonych	przez	organy	ścigania	w	państwach	członkowskich;
•	poprawa	kontaktów	oraz	wymiana	informacji	i	najlepszych	praktyk	między	organami	prawnymi,	są-
downiczymi	i	administracyjnymi	a	przedstawicielami	zawodów	prawniczych:	prawnikami	i	przedsta-
wicielami	innych	zawodów	uczestniczących	w	pracach	wymiaru	sprawiedliwości	oraz	propagowanie	
szkolenia	członków	wymiaru	sprawiedliwości	w	celu	zwiększenia	wzajemnego	zaufania;
•	dalsze	wzmacnianie	wzajemnego	zaufania	służące	zapewnieniu	ochrony	praw	ofiar	i	oskarżonych.

Wsparcie	finansowe	przyznawane	jest	na:
•	działania	szczegółowe	podejmowane	przez	Komisję,	np.:	studia	i	badania	naukowe,	przygotowy-
wanie	 i	wdrażanie	konkretnych	projektów,	np.	utworzenie	 skomputeryzowanego	systemu	wymiany	
informacji	o	karalności,	badania	opinii	publicznej,	opracowywanie	wskaźników	i	wspólnych	metodo-
logii,	gromadzenie,	opracowywanie	 i	 rozpowszechnianie	danych	 i	statystyk,	seminaria,	konferencje	
i	spotkania	ekspertów,	organizacja	kampanii	publicznych	i	imprez,	tworzenie	i	obsługa	witryn	interne-
towych,	przygotowywanie	i	rozpowszechnianie	materiałów	informacyjnych,	wsparcie	dla	sieci	eksper-
tów	krajowych	i	ich	rozwój	tych	sieci	oraz	działania	w	zakresie	analizy,	monitorowania	i	oceny;
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•	 szczegółowe	projekty	ponadnarodowe	o	znaczeniu	dla	UE	przedstawiane	przez	co	najmniej	dwa	
państwa	członkowskie	 lub	co	najmniej	 jedno	państwo	członkowskie	 i	 jedno	 inne	państwo,	którym	
może	być	państwo	przystępujące	 lub	kandydujące,	na	warunkach	określonych	w	rocznych	progra-
mach	prac;
•	wspieranie	działalności	organizacji	pozarządowych	lub	innych	podmiotów	realizujących	cele	leżące	
w	ogólnym	interesie	europejskim	zgodnie	z	ogólnymi	celami	programu,	na	warunkach	określonych	
w	rocznych	programach	pracy;
•	dotacje	operacyjne	na	współfinansowanie	wydatków	związanych	ze	stałym	programem	prac	Euro-
pejskiej	Sieci	Szkoleniowej	dla	pracowników	wymiaru	sprawiedliwości,	która	w	dziedzinie	szkoleń	dla	
sędziów	i	prokuratorów	realizuje	cel	leżący	w	ogólnym	interesie	europejskim;
•	projekty	krajowe	w	państwach	członkowskich,	które:
•	przygotowują	projekty	ponadnarodowe	lub	działania	UE	(środki	przygotowawcze);
•	uzupełniają	projekty	ponadnarodowe	lub	działania	UE	(środki	uzupełniające);
•	przyczyniają	się	do	rozwoju	innowacyjnych	metod	lub	technologii,	których	wyniki	można	wykorzy-
stać	w	działaniach	na	poziomie	unĳnym,	lub	rozwĳają	takie	metody	lub	technologie	w	celu	przekaza-
nia	ich	innym	państwom	członkowskim	lub	krajowi	przystępującemu	lub	kandydującemu.

Program	przeznaczony	jest	m.in.	dla	przedstawicieli	zawodów	prawniczych	(sędziowie,	prokurato-
rzy,	 adwokaci,	 radcy	 prawni,	 urzędnicy	ministerstw,	wyższi	 urzędnicy	 sądowi,	 komornicy,	 tłuma-
cze	sądowi,	przedstawiciele	innych	zawodów	uczestniczących	w	pracach	wymiaru	sprawiedliwości	
w	dziedzinie	prawa	karnego),	przedstawicieli	organizacji	pomocy	ofiarom	i	przedstawicielom	innych	
zawodów	uczestniczących	w	pracach	wymiaru	sprawiedliwości,	organów	krajowych	oraz	ogólnie	dla	
obywateli	UE.

Wsparcie	finansowe	udzielane	jest	w	formie	dotacji:	operacyjnych	i	na	projekty	oraz	zamówień	pu-
blicznych.	Przyznanie	dotacji	poprzedza	zaproszenie	do	złożenia	wniosku	(poza	wyjątkowymi,	nagłymi	
przypadkami).	Maksymalna	stawka	współfinansowania	określana	jest	w	rocznych	programach	prac.
Minimalną	stawkę	rocznych	wydatków	przeznaczonych	na	dotacje	określa	roczny	program	prac.	Wy-
nosi	ona	co	najmniej	65%.	Maksymalna	stawka	współfinansowania	kosztów	projektów	określana	jest	
w	rocznych	programach	prac.

Dostęp	do	programu	otwarty	jest	dla	instytucji	oraz	organizacji	publicznych	lub	prywatnych,	w	tym	
organizacji	zawodowych,	szkół	wyższych,	instytutów	badawczych,	instytutów	kształcenia	i	doskona-
lenia	 zawodowego,	 dla	 przedstawicieli	 zawodów	 prawniczych	 oraz	 dla	 organizacji	 pozarządowych	
działających	w	państwach	członkowskich	UE.
Kraje	trzecie	lub	organizacje	międzynarodowe	nie	mogą	przedkładać	projektów	ponadnarodowych,	ale	
mogą	w	nich	uczestniczyć	w	charakterze	partnerów.

Podstawa	prawna:
Decyzja	Rady	nr	2007/126	(WsiSW)	z	12	lutego	2007	r.	ustanawiająca	na	lata	2007	–	2013,	jako	
część	ogólnego	programu	w	sprawie	podstawowych	praw	 i	wymiaru	sprawiedliwości,	 szczegółowy	
program	Wymiar	sprawiedliwości	w	sprawach	karnych	(Dz.U.	L	58	z	24.2.2007)
Ważne	dokumenty:	Roczne	programy	prac

proGraM raMowy BezpieczeŃStwo i ochrona wolnoŚci
Kluczowym	celem	programu	jest	zapewnienie	skutecznej	współpracy	w	zwalczaniu	terroryzmu	i	jego	
skutków	oraz	przestępczości	zorganizowanej	i	przestępczości	w	ogóle,	wsparcie	procesu	dostarczania	
informacji	na	skalę	europejską	oraz	poprawa	w	zakresie	zapobiegania	przestępczości	i	terroryzmowi,	
w	celu	promowania	idei	bezpiecznego	społeczeństwa	opartego	na	zasadzie	państwa	prawa.

Na	program	składają	się	dwa	programy	szczegółowe:
•	Zapobieganie,	gotowość	i	zarządzanie	skutkami	terroryzmu	i	innymi	rodzajami	ryzyka	dla	bezpie-
czeństwa;
•	Zapobieganie	i	walka	z	przestępczością.
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Dla	jednostek	podległych	polskiemu	Ministerstwu	Spraw	Wewnętrznych	i	Administracji,	które	zawarło	
z	Komisją	Europejską	partnerstwo	ramowe	dla	programów	szczegółowych,	otwarte	są	dodatkowe	kon-
kursy	o	dofinansowanie.	Oznacza	to,	że	wchodząc	w	partnerstwo,	którego	liderem	byłaby	jednostka	
podległa	MSWiA,	projekt	może	mieć	większe	szanse	na	przyznanie	dotacji.
Organizacje	 pozarządowe,	 które	 chcą	 samodzielnie	 skorzystać	 z	 funduszy	 i	 szukają	 partnerów	
z	MSWiA	(Policja,	Straż	Graniczna,	Państwowa	Straż	Pożarna,	Urząd	do	Spraw	Cudzoziemców)	bądź	
mają	pomysł	na	projekt,	który	ze	względów	programowych	powinien	być	prowadzony	przez	jednost-
kę	publiczną,	mogą	skorzystać	z	pomocy	Punktu	kontaktowego	w	Departamencie	Unii	Europejskiej	
i	Współpracy	Międzynarodowej	MSWiA.

Podstawa	prawna:
Komunikat	Komisji	do	Rady	i	Parlamentu	Europejskiego	ustanawiający	program	ramowy	Bezpieczeń-
stwo	i	ochrona	wolności	(COM[2005]	124	wersja	ostateczna	z	6.4.2005,	nieopublikowany	w	Dz.	U.)

zapoBieGanie, GotowoŚĆ i zarządzanie SkutkaMi terroryzMu 
i innyMi rodzaJaMi ryzyka dla BezpieczeŃStwa
Program	przyczynia	się	do	wspierania	starań	państw	członkowskich	UE	mających	na	celu	zapobiega-
nie	atakom	terrorystycznym	i	innym	wydarzeniom	związanym	z	zagrożeniem	bezpieczeństwa,	przy-
gotowanie	się	na	takie	ataki	i	wydarzenia	oraz	ochronę	ludzi	i	infrastruktury	krytycznej	przed	atakami	
terrorystycznymi	i	innymi	wydarzeniami	związanymi	z	bezpieczeństwem.

Wsparcie	finansowe	przyznawane	jest	na:
•	projekty	o	wymiarze	europejskim	inicjowane	i	zarządzane	przez	Komisję;
•	projekty	ponadnarodowe,	w	których	muszą	uczestniczyć	partnerzy	z	co	najmniej	dwóch	państw	
członkowskich	lub	co	najmniej	jednego	państwa	członkowskiego	i	jednego	innego	państwa,	którym	
może	być	państwo	przystępujące	lub	kandydujące	do	UE;
•	projekty	krajowe	w	państwach	członkowskich,	które:
•	przygotowują	projekty	ponadnarodowe	lub	działania	wspólnotowe	(środki	przygotowawcze);
•	uzupełniają	projekty	ponadnarodowe	lub	działania	wspólnotowe	(środki	uzupełniające);
•	 przyczyniają	się	do	rozwoju	innowacyjnych	metod	lub	technologii,	których	wyniki	można	wykorzystać	
w	działaniach	na	poziomie	wspólnotowym,	lub	rozwĳają	takie	metody	lub	technologie	w	celu	przekaza-
nia	ich	innym	państwom	członkowskim	lub	innemu	krajowi	przystępującemu	lub	kandydującemu	do	UE.

Zakres	działań:
•	współpraca	i	koordynacja	operacyjna	(wzmacnianie	sieci	współpracy,	wzajemnego	zaufania	i	zrozu-
mienia,	opracowywanie	planów	awaryjnych,	wymiana	i	rozpowszechnianie	informacji,	doświadczeń	
i	najlepszych	praktyk);
•	 analiza,	monitorowanie,	ocena	i	audyt;
•	 rozwój	i	transfer	technologii	i	metodologii,	w	szczególności	w	zakresie	wymiany	informacji	i	inter-
operacyjności;
•	 szkolenia,	wymiana	pracowników	i	ekspertów;
•	podnoszenie	świadomości	i	rozpowszechnianie	informacji.

Wsparcie	finansowe	udzielane	jest	w	formie	dotacji	i	zamówień	publicznych.	Przyznanie	dotacji	po-
przedza	 zaproszenie	 do	 złożenia	 wniosku	 (poza	 wyjątkowymi,	 nagłymi	 przypadkami).	 Minimalną	
stawkę	rocznych	wydatków	przeznaczonych	na	dotacje	określa	roczny	program	prac.	Wynosi	ona	co	
najmniej	65%.	Maksymalna	stawka	współfinansowania	kosztów	projektów	określana	jest	w	rocznych	
programach	prac.

W	programie	mogą	uczestniczyć	organy	i	organizacje	z	siedzibą	w	państwach	członkowskich,	posiada-
jące	osobowość	prawną.	Kraje	trzecie	i	organizacje	międzynarodowe	mogą	uczestniczyć	w	projektach	
ponadnarodowych	w	charakterze	partnerów,	nie	mogą	jednak	przedkładać	projektów.
Organizacje	pozarządowe	mogą	ubiegać	się	o	finansowanie	projektów,	pod	warunkiem	że	zapewnią	
odpowiedni	poziom	poufności.
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Uwaga:	Program	często	określany	 jest	 akronimem	„CIPS”.	 Jest	 to	 skrót	 angielskiej	 nazwy	 starszej	
wersji	programu,	która	różni	się	od	obecnej	i	której	rozwinięcie	nie	jest	przytaczane	w	dokumentach	
programowych.

Podstawa	prawna:	
Decyzja	Rady	nr	2007/124	(WE,	Euratom)	z	12	lutego	2007	r.	ustanawiająca	na	lata	2007	–	2013,	
jako	część	ogólnego	programu	w	sprawie	bezpieczeństwa	i	ochrony	wolności,	szczegółowy	program	
Zapobieganie,	gotowość	i	zarządzanie	skutkami	terroryzmu	i	innymi	rodzajami	ryzyka	dla	bezpieczeń-
stwa	(Dz.	U.	L	58	z	24.2.2007)

zapoBieGanie i walka z przeStĘpczoŚcią
Program	przyczynia	się	do	zapewnienia	wysokiego	poziomu	bezpieczeństwa	obywateli	poprzez	zapo-
bieganie	i	zwalczanie	przestępczości	zarówno	zorganizowanej,	jak	i	innych	jej	form,	w	szczególności	
terroryzmu,	handlu	ludźmi	i	przestępstw	przeciwko	dzieciom,	nielegalnego	handlu	narkotykami	i	nie-
legalnego	handlu	bronią,	korupcji	i	nadużyć	finansowych.

Program	obejmuje	cztery	tematy:
1.	Zapobieganie	przestępczości	i	kryminologia;
2.	Ściganie	przestępstw;
3.	Ochrona	i	wsparcie	dla	świadków;
4.	Ochrona	ofiar.

Wsparcie	finansowe	przyznawane	jest	na:
•	projekty	o	wymiarze	europejskim	inicjowane	i	zarządzane	przez	Komisję;
•	projekty	ponadnarodowe,	w	których	uczestniczą	partnerzy	z	co	najmniej	dwóch	państw	członkow-
skich	lub	co	najmniej	jednego	państwa	członkowskiego	i	jednego	innego	państwa,	którym	może	być	
państwo	przystępujące	lub	kandydujące;
•	projekty	krajowe	w	państwach	członkowskich,	które:
•	przygotowują	projekty	ponadnarodowe	lub	działania	Unii	(środki	przygotowawcze);
•	uzupełniają	projekty	ponadnarodowe	lub	działania	Unii	(środki	uzupełniające);
•	przyczyniają	się	do	rozwoju	innowacyjnych	metod	lub	technologii,	których	wyniki	można	wyko-
rzystać	w	działaniach	na	poziomie	unĳnym,	lub	rozwĳają	takie	metody	lub	technologie	w	celu	prze-
kazania	ich	innym	państwom	członkowskim	lub	krajowi	przystępującemu	lub	kandydującemu;

•	dotacje	operacyjne	dla	organizacji	pozarządowych	nienastawionych	na	osiąganie	zysku	i	realizują-
cych	cele	niniejszego	programu	na	poziomie	europejskim.

Zakres	działań:
•	współpraca	i	koordynacja	operacyjna	(wzmacnianie	sieci	współpracy,	wzajemnego	zaufania	i	zrozu-
mienia,	wymiana	i	rozpowszechnianie	informacji,	doświadczeń	i	najlepszych	praktyk);
•	 analiza,	monitorowanie	i	ocena;
•	 rozwój	i	transfer	technologii	i	metodologii;
•	 szkolenia,	wymiana	pracowników	i	ekspertów;
•	podnoszenie	świadomości	i	rozpowszechnianie	informacji.

Wsparcie	finansowe	udzielane	jest	w	formie	dotacji	i	zamówień	publicznych.	Przyznanie	dotacji	po-
przedza	 zaproszenie	 do	 złożenia	 wniosku	 (poza	 wyjątkowymi,	 nagłymi	 przypadkami).	 Minimalną	
stawkę	rocznych	wydatków	przeznaczonych	na	dotacje	określa	roczny	program	prac.	Wynosi	ona	co	
najmniej	65%.	Maksymalna	stawka	współfinansowania	kosztów	projektów	określana	jest	w	rocznych	
programach	prac.

Program	 jest	 przeznaczony	dla	 organów	 ścigania,	 innych	publicznych	 lub	prywatnych	podmiotów,	
uczestników	działań	i	instytucji,	w	tym	organów	lokalnych,	regionalnych	i	krajowych,	partnerów	spo-
łecznych,	szkół	wyższych,	urzędów	statystycznych,	organizacji	pozarządowych,	partnerstw	publiczno-
-prywatnych	i	odpowiednich	organów	międzynarodowych.
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W	programie	mogą	uczestniczyć	organy	i	organizacje	z	siedzibą	w	państwach	członkowskich,	posiada-
jące	osobowość	prawną.	Kraje	trzecie	i	organizacje	międzynarodowe	mogą	uczestniczyć	w	projektach	
ponadnarodowych	w	charakterze	partnerów,	nie	mogą	jednak	przedkładać	projektów.

Uwaga:	Program	często	określany	 jest	 akronimem	„ISEC”.	 Jest	 to	 skrót	 angielskiej	 nazwy	 starszej	
wersji	programu,	która	różni	się	od	obecnej	i	której	rozwinięcie	nie	jest	przytaczane	w	dokumentach	
programowych.

Podstawa	prawna:	
Decyzja	Rady	nr	2007/125	(WsiSW)	z	12	lutego	2007	r.	ustanawiająca	na	lata	2007	–	2013,	jako	
część	ogólnego	programu	w	sprawie	bezpieczeństwa	i	ochrony	wolności,	szczegółowy	program	Zapo-
bieganie	i	walka	z	przestępczością	(Dz.U.	L	58	z	24.2.2007)

proGraM raMowy SolidarnoŚĆ i zarządzanie przepływaMi MiGracyJnyMi
Program	ma	na	celu	przyczynienie	się	do	wzmocnienia	przestrzeni	wolności,	bezpieczeństwa	i	spra-
wiedliwości	poprzez	podzielenie	obowiązków	między	państwami	członkowskimi	dotyczących	wprowa-
dzenia	zintegrowanego	zarządzania	granicami	zewnętrznymi	Unii	Europejskiej,	wdrożenia	wspólnej	
polityki	azylowej	i	migracyjnej.	Program	wspiera	finansowo	państwa	członkowskie	w	tych	działaniach,	
które	pomogą	osiągnąć	założone	cele	wspólnotowe.

Na	program	składają	się	cztery	instrumenty:
•	Europejski	fundusz	na	rzecz	Uchodźców;
•	Europejski	fundusz	Powrotów	Imigrantów;
•	Europejski	fundusz	na	rzecz	Integracji	Obywateli	Państw	Trzecich;
•	fundusz	Granic	Zewnętrznych.

Organizacje	pozarządowe	mogą	się	ubiegać	o	dotację	w	ramach	wymienionych	instrumentów,	z	wy-
jątkiem	funduszu	Granic	Zewnętrznych.

Podstawa	prawna:	
Komunikat	Komisji	do	Rady	i	Parlamentu	Europejskiego	ustanawiający	program	ramowy	Solidarność	
i	zarządzanie	przepływami	migracyjnymi	(COM[2005]	123	wersja	ostateczna	z	6.4.2005,	nieopu-
blikowany	w	Dz.	U.)

europeJSki FunduSz na rzecz uchodźcÓw
Ogólnym	celem	funduszu	jest	wspieranie	działań	podejmowanych	przez	państwa	członkowskie	UE	
oraz	 zachęcanie	do	podejmowania	wysiłków	w	 zakresie	przyjmowania	uchodźców	 i	wysiedleńców	
i	ponoszenia	związanych	z	tym	konsekwencji.
fundusz	wdrażany	jest	na	poziomie	państw	członkowskich.

fundusz	wspiera	działania	w	państwach	członkowskich	w	jednej	lub	większej	liczbie	następujących	
dziedzin:
•	warunki	przyjmowania	uchodźców	i	procedury	azylowe;
•	 integracja	osób,	których	pobyt	na	terytorium	danego	państwa	członkowskiego	ma	charakter	stały	
i	trwały;
•	poprawa	zdolności	państw	członkowskich	do	opracowywania,	monitorowania	i	oceniania	ich	poli-
tyki	azylowej,	w	szczególności	w	celu	nawiązania	współpracy	między	państwami	członkowskimi;
•	przesiedlanie	osób	(oznacza	proces,	zgodnie	z	którym	obywatele	państw	trzecich	lub	bezpaństwow-
cy,	na	wniosek	UNHCR	złożony	z	powodu	potrzeby	międzynarodowej	ochrony	danej	osoby,	są	prze-
mieszczani	z	państwa	 trzeciego	do	państwa	członkowskiego,	w	którym	zezwala	się	 im	osiedlić	po	
nadaniu	im	statusu	uchodźcy	lub	statusu,	który	na	mocy	krajowego	i	wspólnotowego	prawa	zapewnia	
te	same	prawa	i	korzyści,	co	status	uchodźcy);
•	przemieszczanie	osób	między	państwami	członkowskimi.
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Każde	państwo	członkowskie	otrzymuje	z	funduszu	300	tys.	euro	rocznie.	Dla	państw,	które	przy-
stąpiły	do	UE	w	2004	r.,	kwota	ta	wynosi	500	tys.	euro	rocznie.	Otrzymują	one	dodatkowo	kwotę	
wynikającą	z	podziału	zależnego	w	sposób	proporcjonalny	od	liczby	osób	należących	w	danym	kraju	
do	wskazanych	grup	docelowych.
Pomoc	przyznawana	jest	w	systemie	grantów:	od	50%	do	75%	wartości	projektów.	Nabory	wniosków	
ogłaszane	są	co	roku	w	każdym	państwie.	O	dotację	mogą	się	ubiegać	osoby	prawne	z	państw	człon-
kowskich	UE.

Ze	strony	Komisji	Europejskiej	za	zarządzanie	funduszem	odpowiada	Dyrekcja	Generalna	ds.	Spra-
wiedliwości,	Wolności	i	Bezpieczeństwa.	W	Polsce	fundusz	zarządzany	jest	przez	Departament	Unii	
Europejskiej	 i	Współpracy	Międzynarodowej	w	Ministerstwie	Spraw	Wewnętrznych	 i	Administracji,	
a	wdrażany	przez	Władzę	Wdrażającą	Programy	Europejskie.

Informacje	z	wytycznych	dla	wnioskodawców	przygotowanych	przez	Władzę	Wdrażającą	Programy	
Europejskie:
•	minimalny	próg	wartości	indywidualnego	projektu	to	100	tys.	zł;
•	dofinansowanie	z	funduszu	wynosi	maksymalnie	75%	wartości	całego	projektu.	Organizacje	poza-
rządowe	spełniające	wymogi	ustawy	z	24	kwietnia	2004	r.	o	działalności	pożytku	publicznego	i	o	wo-
lontariacie	mogą	otrzymać	z	budżetu	państwa	dodatkowe	dofinansowanie	w	wysokości	do	10%	war-
tości	projektu	(na	pokrycie	części	wkładu	własnego).

Podstawa	prawna:	
Decyzja	Parlamentu	Europejskiego	i	Rady	nr	573/2007	(WE)	z	23	maja	2007	r.	ustanawiająca	Euro-
pejski	fundusz	na	rzecz	Uchodźców	na	lata	2008	–	2013	jako	część	programu	ogólnego	Solidarność	
i	zarządzanie	przepływami	migracyjnymi	(Dz.	U.	L	144	z	6.6.2007)
Ważne	dokumenty:	polski	Program	Wieloletni	2008	–	2013	i	programy	roczne

europeJSki FunduSz powrotÓw iMiGrantÓw
Ogólnym	 celem	 funduszu	 jest	 wspieranie	 wysiłków	 podejmowanych	 przez	 państwa	 członkowskie	
zmierzających	do	usprawnienia	zarządzania	powrotami	imigrantów	we	wszystkich	jego	wymiarach	za	
pomocą	koncepcji	zintegrowanego	zarządzania	oraz	poprzez	umożliwianie	państwom	członkowskim	
realizacji	wspólnych	działań	lub	działań	krajowych	ukierunkowanych	na	osiągnięcie	celów	UE	zgodnie	
z	zasadą	solidarności,	z	uwzględnieniem	prawodawstwa	wspólnotowego	w	tej	dziedzinie	i	z	pełnym	
poszanowaniem	praw	podstawowych.
fundusz	wdrażany	jest	na	poziomie	państw	członkowskich.

Cele	szczegółowe:
•	wprowadzanie	 i	usprawnianie	organizacji	 i	 realizacji	 zintegrowanego	zarządzania	powrotem	 imi-
grantów	przez	państwa	członkowskie;
•	wzmacnianie	współpracy	między	państwami	członkowskimi	w	ramach	zintegrowanego	zarządzania	
powrotami	imigrantów	i	wprowadzanie	go	w	życie;
•	promowanie	skutecznego	i	jednolitego	stosowania	wspólnych	norm	w	kwestii	powrotów	imigran-
tów,	zgodnie	z	rozwojem	polityki	w	tej	dziedzinie.

Działania	finansowane:
•	dostarczenie	 obywatelom	państw	 trzecich	 informacji	 na	 temat	 powrotów	 imigrantów,	 udzielanie	
porad	dotyczących	dobrowolnego	powrotu,	uzyskanie	niezbędnych	dokumentów	podróży,	pokrywa-
nie	kosztów:	tłumaczeń,	koniecznych	badań	lekarskich	przed	wyjazdem,	podróży	i	wyżywienia	osób	
powracających	 i	osób	 im	towarzyszących,	zakwaterowania	osób	towarzyszących,	 transportu	na	te-
rytorium	państwa	członkowskiego	oraz	 transportu	do	miejsca	przeznaczenia	w	kraju	pochodzenia,	
jak	również	współpraca	z	władzami	kraju	pochodzenia,	kraju	poprzedniego	zamieszkania	 lub	kraju	
tranzytowego;
•	 specjalne	środki	pomocy	dla	grup	wymagających	szczególnego	traktowania:	małoletni,	małoletni	
bez	 opieki,	 osoby	 niepełnosprawne,	 osoby	 starsze,	 kobiety	w	 ciąży,	 osoby	 samotnie	wychowujące	
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mało	letnie	dzieci	oraz	osoby,	które	poddawano	torturom,	które	padły	ofiarą	gwałtu	lub	innych	poważ-
nych	aktów	przemocy	psychologicznej,	fizycznej	lub	seksualnej;
•	w	przypadku	przymusowych	powrotów	obywateli	państw	trzecich,	którzy	nie	spełniają	warunków	
zezwalających	na	wjazd	i	pobyt	lub	którzy	przestali	je	spełniać:	pokrycie	kosztów	podróży,	wyżywienia	
i	 tymczasowego	zakwaterowania	osób	powracających	 i	osób	 im	towarzyszących	z	uczestniczącego	
państwa	 członkowskiego	w	 organizującym	 państwie	 członkowskim	 przed	wyjazdem,	w	 przypadku	
wspólnych	operacji	wydalania	imigrantów;
•	w	przypadku	dobrowolnych	powrotów	obywateli	państw	trzecich,	którzy	nie	spełniają	warunków	ze-
zwalających	na	wjazd	i	pobyt	lub	którzy	przestali	je	spełniać:	pomoc	udzielana	osobom	powracającym	
w	przygotowaniu	powrotu,	jak	i	pokrycie	niezbędnych	wydatków	poprzedzających	powrót;
•	w	przypadku	dobrowolnych	powrotów	osób	nieobjętych	obowiązkiem	opuszczenia	terytorium	pań-
stwa	członkowskiego	 i	w	 innych	przypadkach	uznanych	przez	państwa	członkowskie	za	stosowne:	
wkład	finansowy	przeznaczony	na	pokrycie	początkowych	wydatków	po	powrocie,	przetransportowa-
nie	dobytku	osoby	powracającej,	odpowiednie	zakwaterowanie	tymczasowe	w	specjalnym	ośrodku	lub	
w	razie	konieczności	w	hotelu	przez	pierwsze	dni	po	przybyciu	do	kraju	powrotu,	szkolenie	i	pomoc	
w	znalezieniu	zatrudnienia,	a	w	stosownych	przypadkach	także	ograniczone	wsparcie	w	rozpoczęciu	
działalności	gospodarczej;
•	 kształcenie	i	szkolenie	pracowników	właściwych	organów	administracyjnych,	organów	ścigania	i	or-
ganów	sądowych,	delegowanie	takich	pracowników	z	innych	państw	członkowskich,	wyjazdy	służbo-
we	służące	ocenie	wyników	stosowanej	polityki	w	państwach	trzecich;
•	w	przypadku	współpracy	operacyjnej	z	władzami	konsularnymi	i	służbami	imigracyjnymi	państw	trze-
cich	w	celu	uzyskiwania	dokumentów	podróży	oraz	zapewnienia	szybkich	procedur	dotyczących	wydaleń:	
pokrycie	kosztów	podróży	i	zakwaterowania	w	państwach	członkowskich	przedstawicieli	władz	i	służb	
odpowiedzialnych	za	 identyfikację	obywateli	państw	 trzecich	 i	weryfikację	 ich	dokumentów	podróży;
•	w	przypadku	środków	na	rzecz	reintegracji	dla	obywateli	państw	trzecich	nieobjętych	obowiązkiem	
opuszczenia	 terytorium	 państwa	 członkowskiego:	wprowadzanie	 pieniężnych	 bodźców	motywacyj-
nych	 i	 innych	 środków	 krótkoterminowych	 niezbędnych	 do	 rozpoczęcia	 procesu	 reintegracji	 osoby	
powracającej	poprzez	jej	osobisty	rozwój,	takich	jak:	szkolenia,	pomoc	w	znalezieniu	stażu	i	zatrud-
nienia,	wsparcie	w	rozpoczęciu	działalności	gospodarczej	oraz	pomoc	i	doradztwo	po	powrocie;
•	w	przypadku	środków	na	rzecz	reintegracji	dla	obywateli	państw	trzecich,	którzy	nie	spełniają	wa-
runków	zezwalających	na	wjazd	i	pobyt	lub	którzy	przestali	je	spełniać,	jeśli	państwa	członkowskie	
uznają	to	za	stosowne:	wprowadzanie	pieniężnych	bodźców	motywacyjnych	i	innych	środków	krótko-
terminowych	niezbędnych	do	rozpoczęcia	procesu	reintegracji	osoby	powracającej	poprzez	jej	osobisty	
rozwój	 (szkolenia,	 pomoc	w	 znalezieniu	 stażu	 i	 zatrudnienia,	wsparcie	w	 rozpoczęciu	 działalności	
gospodarczej	oraz	pomoc	i	doradztwo	po	powrocie).

Każde	państwo	członkowskie	otrzymuje	z	funduszu	300	tys.	euro	rocznie.	Dla	państw,	które	przy-
stąpiły	do	UE	w	2004	r.,	kwota	ta	wynosi	500	tys.	euro	rocznie.	Otrzymują	one	dodatkowo	kwotę	
wynikającą	z	podziału	zależnego	w	sposób	proporcjonalny	od	liczby	osób	należących	w	danym	kraju	
do	wskazanych	grup	docelowych.

Pomoc	przyznawana	jest	w	systemie	grantów:	od	50%	do	75%	wartości	projektów.	Nabory	wniosków	
ogłaszane	są	co	roku	w	każdym	państwie.	O	dotację	mogą	się	ubiegać	osoby	prawne	z	państw	człon-
kowskich	UE.

Ze	strony	Komisji	Europejskiej	za	zarządzanie	funduszem	odpowiada	Dyrekcja	Generalna	ds.	Spra-
wiedliwości,	Wolności	i	Bezpieczeństwa.	W	Polsce	fundusz	zarządzany	jest	przez	Departament	Unii	
Europejskiej	 i	Współpracy	Międzynarodowej	w	Ministerstwie	Spraw	Wewnętrznych	 i	Administracji,	
a	wdrażany	przez	Władzę	Wdrażającą	Programy	Europejskie.

Informacje	z	wytycznych	dla	wnioskodawców	przygotowanych	przez	Władzę	Wdrażającą	Programy	
Europejskie:
•	minimalny	próg	wartości	indywidualnego	projektu	to	100	tys.	zł;
•	dofinansowanie	z	funduszu	wynosi	maksymalnie	75%	wartości	całego	projektu.	Organizacje	po-
zarządowe	 spełniające	wymogi	 ustawy	 z	 24	 kwietnia	 2004	 r.	 o	 działalności	 pożytku	 publicznego	
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i	o	wolontariacie	mogą	otrzymać	z	budżetu	państwa	dodatkowe	dofinansowanie	w	wysokości	do	10%	
wartości	projektu	(na	pokrycie	części	wkładu	własnego).

Podstawa	prawna:
Decyzja	Parlamentu	Europejskiego	i	Rady	nr	575/2007	(WE)	z	23	maja	2007	r.	ustanawiająca	Euro-
pejski	fundusz	Powrotów	Imigrantów	na	lata	2008	–	2013	jako	część	programu	ogólnego	Solidarność	
i	zarządzanie	przepływami	migracyjnymi	(Dz.	U.	L	144	z	6.6.2007)
Ważne	dokumenty:	polski	Program	Wieloletni	2008	–	2013	i	programy	roczne

europeJSki FunduSz na rzecz inteGracJi oBywateli paŃStw trzecich
Ogólnym	celem	funduszu	jest	wspieranie	działań	podejmowanych	przez	państwa	członkowskie	ma-
jących	 na	 celu	 umożliwienie	 obywatelom	 państw	 trzecich,	 wywodzącym	 się	 z	 różnych	 środowisk	
gospodarczych,	społecznych,	kulturowych,	religĳnych,	językowych	i	etnicznych,	spełnienia	warunków	
uzyskania	prawa	pobytu	i	ułatwienie	ich	integracji	ze	społeczeństwami	europejskimi.
fundusz	koncentruje	się	w	pierwszym	rzędzie	na	działaniach	związanych	z	integracją	nowo	przybyłych	
obywateli	państw	trzecich.	Wdrażany	jest	na	poziomie	państw	członkowskich.

Obywatel	 kraju	 trzeciego	 oznacza	 każdą	 osobę	 niebędącą	 obywatelem	Unii	w	 rozumieniu	 art.	 17	
ust.	1	Traktatu.	W	tym	kontekście	fundusz	dotyczy:
•	obywateli	państw	trzecich	przebywających	legalnie	w	państwie	członkowskim	UE	(pomoc	w	pierw-
szej	kolejności	powinna	być	ukierunkowana	na	działania	odnoszące	się	do	nowo	przybyłych	obywateli	
państw	trzecich);
•	 obywateli	państw	trzecich	przebywających	na	terytorium	państwa	trzeciego,	którzy	zastosowali	się	
do	konkretnych	środków	poprzedzających	wyjazd	lub	spełnili	warunki	określone	w	prawie	krajowym,	
w	tym	warunki	dotyczące	zdolności	do	integracji	ze	społeczeństwem	danego	państwa	członkowskiego.

Działania	finansowane	obejmują	m.in.:
•	 lepsze	przygotowanie	obywateli	państw	trzecich	do	integracji	ze	społeczeństwem	kraju	przyjmują-
cego	poprzez	dotowanie	środków	mających	zastosowanie	przed	ich	wyjazdem	z	kraju	pochodzenia,	
pozwalających	im	uzyskać	wiedzę	i	umiejętności	niezbędne	do	integracji,	takich	jak	szkolenia	zawodo-
we,	pakiety	informacyjne,	kompleksowe	kursy	kształtujące	świadomość	obywatelską	oraz	nauczanie	
języków	w	kraju	pochodzenia;
•	organizację	programów	i	zajęć	mających	na	celu	wprowadzenie	nowo	przybyłych	obywateli	państw	
trzecich	do	 społeczeństwa	kraju	przyjmującego	 i	 umożliwiających	 im	uzyskanie	podstawowej	wie-
dzy	dotyczącej	języka,	historii,	instytucji,	aspektów	społeczno-gospodarczych,	życia	kulturalnego	oraz	
podstawowych	norm	i	wartości	społeczeństwa	kraju	przyjmującego,	a	także	uzupełnianie	już	istnieją-
cych	programów	i	zajęć	tego	rodzaju;
•	opracowywanie	i	poprawę	jakości	takich	programów	i	zajęć	organizowanych	na	poziomie	lokalnym	
i	regionalnym,	z	położeniem	szczególnego	nacisku	na	kształtowanie	świadomości	obywatelskiej;
•	 skuteczniejsze	docieranie	takich	programów	i	zajęć	do	poszczególnych	grup,	takich	jak	osoby	po-
zostające	na	utrzymaniu	osób	podlegających	procedurom	przyjmowania	imigrantów,	dzieci,	kobiety,	
osoby	starsze,	niepiśmienne	lub	niepełnosprawne;
•	opracowywanie	i	realizację	takich	programów	lub	zajęć,	ukierunkowanych	na	młodych	obywateli	
państw	 trzecich	 stojących	 przed	 konkretnymi	 problemami	 społecznymi	 i	 kulturowymi	 związanymi	
z	kwestiami	tożsamości;
•	 tworzenie	trwałych	struktur	organizacyjnych	służących	integracji	i	zarządzaniu	różnorodnością,	pro-
pagowanie	trwałego	i	zrównoważonego	udziału	w	życiu	obywatelskim	i	kulturalnym	oraz	rozwój	form	
współpracy	między	odpowiednimi	zainteresowanymi	stronami,	umożliwiających	urzędnikom	na	róż-
nych	szczeblach	szybkie	uzyskiwanie	informacji	na	temat	doświadczeń	i	praktyk	z	innych	ośrodków,	
oraz,	o	ile	to	możliwe,	łączenie	zasobów;
•	opracowywanie	i	wdrażanie	szkoleń	międzykulturowych,	budowanie	zdolności	i	zarządzanie	różno-
rodnością,	szkolenia	personelu	usługodawców	w	sektorze	publicznym	i	prywatnym,	w	tym	w	instytu-
cjach	edukacyjnych;



•	wprowadzanie	i	wdrażanie	programów	w	celu	gromadzenia	i	analizowania	informacji	o	potrzebach	
poszczególnych	kategorii	obywateli	państw	trzecich	na	poziomie	lokalnym	lub	regionalnym	poprzez	
tworzenie	platform	konsultacji	dla	obywateli	państw	trzecich	i	wymiany	informacji	między	zaintere-
sowanymi	stronami	oraz	poprzez	prowadzenie	badań	statystycznych	wśród	społeczności	imigrantów	
w	celu	określenia	najlepszej	reakcji	na	te	potrzeby;
•	udział	w	przebiegającym	dwukierunkowo	procesie	leżącym	u	podstaw	polityki	integracyjnej	poprzez	
tworzenie	platform	konsultacji	dla	obywateli	państw	trzecich	i	wymiany	informacji	między	zaintereso-
wanymi	stronami	oraz	platform	dialogu	międzykulturowego,	między	religiami	i	w	obrębie	religii,	mię-
dzy	społecznościami	lub	między	społecznościami	a	organami	określającymi	politykę	i	podejmującymi	
decyzje.

Każde	państwo	członkowskie	otrzymuje	z	funduszu	500	tys.	euro	rocznie.	Dofinansowanie	przyzna-
wane	jest	w	formie	dotacji.	Nie	może	przekroczyć	75%	wartości	całego	projektu.
O	dotację	mogą	się	ubiegać	osoby	prawne	z	państw	członkowskich	UE.	Nabory	wniosków	ogłaszane	
są	co	roku	w	każdym	państwie.	O	dotację	mogą	się	ubiegać	osoby	prawne	z	państw	członkowskich	
UE.

Ze	strony	Komisji	Europejskiej	za	zarządzanie	funduszem	odpowiada	Dyrekcja	Generalna	ds.	Spra-
wiedliwości,	Wolności	i	Bezpieczeństwa.	W	Polsce	fundusz	zarządzany	jest	przez	Departament	Po-
mocy	 i	 Integracji	Społecznej	w	Ministerstwo	Pracy	 i	Polityki	Społecznej,	a	wdrażany	przez	Władzę	
Wdrażającą	Programy	Europejskie.

Informacje	z	wytycznych	dla	wnioskodawców	przygotowanych	przez	Władzę	Wdrażającą	Programy	
Europejskie:
•	minimalny	próg	wartości	indywidualnego	projektu	to	50	tys.	zł;
•	wkład	środków	Europejskiego	funduszu	na	rzecz	Uchodźców	nie	może	przekroczyć	75%	wartości	
całego	projektu;	organizacje	pozarządowe	spełniające	wymogi	ustawy	z	24	kwietnia	2004	r.	o	dzia-
łalności	pożytku	publicznego	i	o	wolontariacie	mogą	otrzymać	z	budżetu	państwa	dodatkowe	dofinan-
sowanie	w	wysokości	do	10%	wartości	projektu	(na	pokrycie	części	wkładu	własnego).

Podstawa	prawna:
Decyzja	Rady	nr	2007/435	(WE)	z	25	czerwca	2007	r.	ustanawiająca	Europejski	fundusz	na	rzecz	
Integracji	Obywateli	Państw	Trzecich	na	lata	2007	–	2013	jako	część	programu	ogólnego	Solidarność	
i	zarządzanie	przepływami	migracyjnymi	(Dz.U.	L	168	z	28.6.2007)
Ważne	dokumenty:	polski	Program	Wieloletni	2008	–	2013	i	programy	roczne
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13. inStruMenty polityki zewnĘtrzneJ
Opisane	niżej	 instrumenty	finansowe	obejmują	 takie	obszary,	 jak:	pomoc	 rozwojowa,	 stosunki	do-
brosąsiedzkie,	 pomoc	 przedakcesyjna,	 bezpieczeństwo	 jądrowe,	 sytuacje	 kryzysowe,	wzmacnianie	
demokracji	i	praw	człowieka	oraz	współpraca	z	krajami	uprzemysłowionymi.

•	Europejski	Instrument	Sąsiedztwa	i	Partnerstwa
•	 Instrument	Pomocy	Przedakcesyjnej
•	 Instrument	Współpracy	w	dziedzinie	Bezpieczeństwa	Jądrowego
•	Europejski	fundusz	Rozwoju
•	 Instrument	Współpracy	Rozwojowej
•	 Instrument	na	rzecz	Stabilności
•	Europejski	Instrument	na	rzecz	Demokracji	i	Praw	Człowieka
•	 Instrument	 finansowania	współpracy	 z	państwami	 i	 terytoriami	uprzemysłowionymi	 oraz	 innymi	
państwami	i	terytoriami	o	wysokim	dochodzie
•	Program	współpracy	w	dziedzinie	szkolnictwa	z	Australią,	Japonią	i	Republiką	Korei

•	Program	Atlantis:	Współpraca	między	UE	i	Stanami	Zjednoczonymi	Ameryki	w	zakresie	szkolnictwa	
wyższego	oraz	kształcenia	i	szkolenia	zawodowego
•	Program	współpracy	między	UE	i	Kanadą	w	zakresie	szkolnictwa	wyższego,	szkolenia	i	młodzieży

zarządzanie
Instrumentami	pomocy	zewnętrznej	zarządza	Biuro	Współpracy	EuropeAid	(jedna	z	Dyrekcji	Gene-
ralnych	Komisji	Europejskiej).	Celem	działalności	Biura	jest	szybkie	i	skuteczne	dostarczanie	pomocy	
tam,	gdzie	jest	ona	najbardziej	potrzebna.	Biuro	udziela	wsparcia	w	licznych	sektorach	za	pośrednic-
twem	instrumentów	finansowych	ukierunkowanych	na	określone	regiony	i	kraje	trzecie	(spoza	UE).	
Działalność	EuropeAid	obejmuje	także	kwestie	o	charakterze	uniwersalnym:	promuje	ład	regulacyj-
no-administracyjny,	rozwój	jednostki	 i	społeczeństwa,	bezpieczeństwo	i	migrację,	ochronę	zasobów	
naturalnych	itp.
Wdrażane	przez	Biuro	instrumenty	pomocy	zewnętrznej	finansowane	są	zarówno	z	budżetu	UE,	jak	
i	z	Europejskiego	funduszu	Rozwoju.	W	celu	zapewnienia	jak	największej	skuteczności	tej	pomocy,	
Biuro	ściśle	współpracuje	z	licznymi	partnerami	(rządy	państw	członkowskich,	organizacje	międzyna-
rodowe,	a	także	organizacje	społeczeństwa	obywatelskiego).
EuropeAid	przyznaje	dotacje	na	realizację	programów	lub	działań	mających	związek	z	programami	
pomocy	zewnętrznej	UE.	Rozróżnia	się	dwa	typy	dotacji:
•	dotacje	na	działania	wchodzące	w	zakres	programów	realizowanych	przez	Komisję	Europejską;
•	dotacje	na	funkcjonowanie	dla	organizacji	z	siedzibą	w	UE	prowadzących	działalność	zgodną	z	ce-
lami	EuropeAid.
Może	również	oferować	zlecenia	organizacjom	zainteresowanym	pracą	przy	projektach	z	zakresu	po-
mocy	na	rzecz	rozwoju.
EuropeAid	współpracuje	 z	 innymi	Dyrekcjami	Generalnymi:	ds.	Stosunków	Zewnętrznych,	Pomocy	
Humanitarnej,	Rozwoju	i	Rozszerzenia.
Programy	pomocy	rozwojowej	koordynowane	są	przez	Dyrekcję	Generalną	Komisji	Europejskiej	ds.	
Rozwoju	(dla	krajów	Afryki,	Karaibów	i	Pacyfiku)	oraz	przez	Dyrekcję	Generalną	ds.	Stosunków	Ze-
wnętrznych	(dla	reszty	krajów	świata).
We	wdrażaniu	pomocy	przedakcesyjnej	biorą	udział	Dyrekcje	Generalne	ds.:	Rozszerzenia;	Polityki	
Regionalnej;	 Zatrudnienia,	 Spraw	 Społecznych	 i	 Równości	 Szans;	 Rolnictwa	 i	 Rozwoju	 Obszarów	
Wiejskich.
Za	wdrażanie	 Instrumentu	finansowania	współpracy	z	państwami	 i	 terytoriami	uprzemysłowionymi	
oraz	innymi	państwami	i	terytoriami	o	wysokim	dochodzie	odpowiada	Dyrekcja	Generalna	ds.	Sto-
sunków	Zewnętrznych.	Instrument	ten	nie	dostarcza	pomocy	zewnętrznej	i	nie	wlicza	się	do	Oficjalnej	
Pomocy	Rozwojowej.
Programami	współpracy	w	dziedzinie	edukacji	 i	szkoleń	zarządza	Dyrekcja	Generalna	ds.	Edukacji	
i	Kultury	przy	pomocy	Agencji	Wykonawczej	ds.	Edukacji,	Kultury	i	Sektora	Audiowizualnego.
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europeJSki inStruMent SąSiedztwa i partnerStwa
Instrument	został	utworzony	w	celu	świadczenia	unĳnej	pomocy	na	rzecz	rozwoju	obszaru	dobrobytu	
i	stosunków	dobrosąsiedzkich	obejmującego	Unię	Europejską	oraz	kraje	partnerskie	(Algieria,	Arme-
nia,	Azerbejdżan,	Białoruś,	Egipt,	federacja	Rosyjska,	Gruzja,	Izrael,	Jordania,	Liban,	Libia,	Republika	
Mołdowy,	Maroko,	Autonomia	Palestyńska,	Syria,	Tunezja,	Ukraina).

Pomoc	UE	może	być	wykorzystywana	w	celu	osiągania	wspólnych	korzyści	państw	członkowskich	
i	krajów	partnerskich	oraz	 ich	 regionów	w	ramach	promowania	współpracy	 transgranicznej,	 trans-
regionalnej	 i	międzyludzkiej.	Wspiera	wzmocnioną	współpracę	 i	 stopniową	 integrację	 gospodarczą	
między	UE	a	krajami	partnerskimi	oraz	w	szczególności	realizację	umów	o	partnerstwie	i	współpracy,	
układów	stowarzyszeniowych	lub	innych	istniejących	lub	umów	przyszłych.	Służy	ona	również	zachę-
caniu	krajów	partnerskich	do	działań	w	zakresie	wspierania	dobrych	rządów	i	sprawiedliwego	rozwoju	
społeczno-gospodarczego.

Pomoc	oferowana	w	ramach	instrumentu	realizowana	jest	poprzez:
•	 krajowe,	wielokrajowe,	tematyczne	i	transgraniczne	dokumenty	strategiczne	oraz	wieloletnie	pro-
gramy	indykatywne	obejmujące:
•	programy	krajowe	i	wielokrajowe,	które	zakładają	pomoc	dla	jednego	kraju	partnerskiego	lub	od-
noszą	 się	 do	współpracy	 regionalnej	 lub	 subregionalnej	między	 dwoma	 lub	większą	 liczbą	 krajów	
partnerskich,	w	której	mogą	uczestniczyć	państwa	członkowskie;
•	programy	współpracy	transgranicznej,	które	obejmują	współpracę	między	jednym	lub	większą	licz-
bą	państw	członkowskich	z	jednej	strony	i	jednym	lub	większą	liczbą	krajów	partnerskich	z	drugiej	
strony,	realizowanych	w	regionach	położonych	przy	ich	wspólnej	części	zewnętrznej	granicy	UE;
•	wspólne	programy	operacyjne	w	dziedzinie	współpracy	transgranicznej,	roczne	programy	działań	
oraz	środki	specjalne.
Programy	wielokrajowe	mogą	obejmować	środki	w	ramach	współpracy	międzyregionalnej.
finansowane	są	programy,	projekty	(w	tym	mikroprojekty)	i	wszelkie	typy	działań	przyczyniające	się	
do	osiągnięcia	celów	instrumentu.

Wśród	beneficjentów	wymienione	są	m.in.	podmioty	niepaństwowe:	organizacje	pozarządowe;	organi-
zacje	reprezentujące	mniejszości	narodowe	lub	etniczne;	grupy	zawodowe	i	grupy	inicjatyw	lokalnych;	
spółdzielnie,	związki	zawodowe,	organizacje	reprezentujące	interesy	gospodarcze	i	społeczne;	organi-
zacje	lokalne	(w	tym	sieci)	zaangażowane	w	zdecentralizowaną	regionalną	współpracę	i	integrację;	or-
ganizacje	konsumenckie,	kobiece,	młodzieżowe,	edukacyjne,	kulturalne,	badawcze	i	naukowe;	szkoły	
wyższe;	 Kościoły	 oraz	 stowarzyszenia	 i	wspólnoty	 religĳne;	media;	 stowarzyszenia	 transgraniczne,	
stowarzyszenia	pozarządowe	oraz	fundacje	niezależne.

Kwalifikują	się:	państwa	członkowskie,	państwa	członkowskie	EOG:	Islandia,	Liechtenstein	i	Norwe-
gia,	Szwajcaria	i	inne	państwa	trzecie	będące	darczyńcami;	kraje	i	regiony	partnerskie	otrzymujące	
finansowanie.

Programy	operacyjne	wdrażane	są	metodą	wspólnego	zarządzania	przez	wspólny	organ	zarządzający	
usytuowany	w	danym	państwie	członkowskim,	który	może	być	wspierany	przez	wspólny	sekretariat	
techniczny.

Podstawa	prawna:	
Rozporządzenie	Parlamentu	Europejskiego	 i	Rady	nr	1638/2006	 (WE)	z	24	października	2006	 r.	
określające	przepisy	ogólne	w	sprawie	ustanowienia	Europejskiego	Instrumentu	Sąsiedztwa	i	Partner-
stwa	(Dz.	U.	L	310	z	9.11.2006)

Informacje na temat tego uczestnictwa Polski w programach tego instrumentu można znaleźć 
w części II A „Fundusze UE dostępne na poziomie krajowym” Przewodnika.
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inStruMent poMocy przedakceSyJneJ
Instrument	 kieruje	 pomoc	 przedakcesyjną	 do	 krajów	 posiadających	 status	 krajów	 kandydujących:	
Chorwacja,	Turcja	i	Była	Jugosłowiańska	Republika	Macedonii	oraz	potencjalnych	kandydatów:	Alba-
nia,	Bośnia	i	Hercegowina,	Czarnogóra,	Serbia,	wraz	z	Kosowem	(według	zapisów	rezolucji	nr	1244	
Rady	Bezpieczeństwa	Organizacji	Narodów	Zjednoczonych).
Obszary	 pomocy:	 wzmacnianie	 instytucji	 demokratycznych;	 wspieranie	 i	 ochrona	 praw	 człowieka	
i	podstawowych	wolności,	zwiększanie	poszanowania	praw	mniejszości	(w	tym	wspieranie	równości	
płci	i	niedyskryminacji);	reforma	administracji	publicznej;	reformy	gospodarcze;	rozwój	społeczeństwa	
obywatelskiego;	integracja	społeczna;	pojednanie	i	działania	na	rzecz	budowy	zaufania;	współpraca	
regionalna	i	transgraniczna.

W	przypadku	krajów	kandydujących	pomoc	wykorzystywana	jest	również	do	wspierania	następują-
cych	dziedzin:	przyjęcia	i	wprowadzania	w	życie	dorobku	prawnego	UE;	wspierania	opracowania	kie-
runków	polityki,	jak	również	przygotowania	do	wdrażania	wspólnej	polityki	rolnej	i	polityki	spójności	
UE	oraz	do	zarządzania	tymi	politykami.
W	przypadku	potencjalnych	kandydatów	pomoc	wykorzystywana	jest	również	do	wspierania:	stopnio-
wego	dostosowywania	prawa	do	dorobku	prawnego	UE;	rozwoju	społecznego,	gospodarczego	i	teryto-
rialnego	obejmującego	m.in.	działania	związane	z	infrastrukturą	i	inwestycjami,	zwłaszcza	w	dziedzi-
nach	rozwoju	regionalnego,	rozwoju	zasobów	ludzkich	i	rozwoju	obszarów	wiejskich.

Instrument	obejmuje	pięć	komponentów:
1.	Pomoc	w	okresie	przejściowym	oraz	rozwój	instytucjonalny;
2.	Współpraca	transgraniczna;
3.	Rozwój	regionalny;
4.	Rozwój	zasobów	ludzkich;
5.	Rozwój	obszarów	wiejskich.
Komponenty	1.	 i	2.	są	dostępne	dla	wszystkich	krajów-beneficjentów.	Komponenty:	3.,	4.	 i	5.	są	
dostępne	wyłącznie	dla	krajów	kandydujących.	 Ich	struktura	została	zaprojektowana	na	podstawie	
funduszy	strukturalnych,	funduszu	Spójności	i	Europejskiego	funduszu	Rozwoju	Obszarów	Wiejskich,	
aby	pomóc	tym	krajom	w	przygotowaniach	do	zarządzania	tymi	funduszami	po	przystąpieniu	do	UE.

Dofinansowanie	może	być	przyznane	m.in.	w	formie	dotacji	i	zamówień	publicznych.
Beneficjenci:	osoby	fizyczne	i	prawne	z	państw	członkowskich	UE,	państw-beneficjentów	Instrumentu	
Pomocy	Przedakcesyjnej	i	Europejskiego	Instrumentu	Sąsiedztwa	i	Partnerstwa,	państw	należących	
do	EOG	(Islandia,	Liechtenstein	i	Norwegia).	Inne	państwa	kwalifikują	się	pod	warunkiem	ustanowie-
nia	wzajemnego	dostępu	do	ich	pomocy	zagranicznej.

Podstawa	prawna:	
Rozporządzenie	Rady	 nr	 1085/2006	 (WE)	 z	 17	 lipca	2006	 r.	 ustanawiające	 Instrument	 Pomocy	
Przedakcesyjnej	(Dz.	U.	L	210	z	31.7.2006)

europeJSki FunduSz rozwoJu (10. edycJa)
Został	powołany	w	1957	r.	na	mocy	traktatów	rzymskich.	Jest	to	główny	instrument	przekazywania	
unĳnej	pomocy	rozwojowej	krajom	Afryki,	Karaibów	i	Pacyfiku	(tzw.	AKP)	oraz	krajom	i	terytoriom	
zamorskim	(tzw.	KTZ).	Łącznie	obejmuje	zasięgiem	79	krajów.	finansowany	jest	przez	państwa	człon-
kowskie	UE.	Nie	jest	uwzględniony	w	budżecie	unĳnym,	zarządzany	jest	osobno.
fundusz	składa	się	z	kilku	instrumentów	finansowych,	m.in.	bezzwrotnych	grantów,	kapitału	ryzyka,	
pożyczek	dla	sektora	prywatnego.	Wśród	beneficjentów	znajdują	się	m.in.:	organizacje	pozarządowe	
działające	w	obszarze	rozwoju.

Podstawowym	 i	 nadrzędnym	 celem	 funduszu	 jest	 likwidacja	 ubóstwa	w	 krajach	 i	 regionach	 part-
nerskich	w	 kontekście	 trwałego	 rozwoju,	w	 tym	 realizacja	Milenĳnych	Celów	Rozwoju	Organizacji	
Narodów	Zjednoczonych.
Obszary	objęte	wsparciem:	rolnictwo,	rybactwo,	transport,	rozwój	lokalny,	pomoc	humanitarna,	tu-
rystyka,	zdrowie.	finansowane	działania	to	m.in.:	pomoc	rozwojowa	i	humanitarna,	współpraca	po-
nadnarodowa,	komunikacja	społeczna,	szkolenia,	wsparcie	dla	inwestycji.
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Podstawa	prawna:	
Rozporządzenie	Rady	nr	617/2007	(WE)	z	14	maja	2007	r.	w	sprawie	realizacji	10.	Europejskiego	
funduszu	Rozwoju	na	mocy	umowy	o	partnerstwie	AKP	–	WE	(Dz.	U.	L	152	z	13.6.2007)

inStruMent wSpÓłpracy rozwoJoweJ
Jego	celem	jest	likwidacja	ubóstwa	w	krajach	i	regionach	partnerskich	w	kontekście	trwałego	rozwoju,	
w	tym	realizacja	Milenĳnych	Celów	Rozwoju	Organizacji	Narodów	Zjednoczonych	oraz	propagowanie	
demokracji,	dobrego	rządzenia,	praworządności	i	poszanowania	praw	człowieka.
W	tym	kontekście	współpraca	z	krajami	partnerskimi	służy:
•	 umocnieniu	i	wspieraniu	demokracji,	praworządności,	praw	człowieka	i	podstawowych	wolności,	do-
brych	rządów,	równouprawnienia	płci	oraz	związanych	z	nimi	instrumentów	prawa	międzynarodowego;
•	wspieraniu	 trwałego	 rozwoju	 –	w	 tym	 jego	 aspektów	politycznych,	 gospodarczych,	 społecznych	
i	środowiskowych	–	w	krajach	i	regionach	partnerskich,	w	szczególności	w	tych,	które	znajdują	się	
w	najbardziej	niekorzystnej	sytuacji;
•	 sprzyjaniu	ich	harmonĳnej	i	stopniowej	integracji	z	gospodarką	światową;
•	przyczynianiu	się	do	opracowania	międzynarodowych	środków	mających	na	celu	ochronę	środowi-
ska	naturalnego	i	poprawę	jego	stanu,	a	także	zrównoważone	gospodarowanie	światowymi	zasobami	
naturalnymi,	tak	aby	zapewnić	trwały	rozwój,	włączając	w	to	zajęcie	się	kwestią	zmian	klimatu	i	różno-
rodności	biologicznej;
•	 zacieśnianiu	stosunków	między	UE	a	krajami	i	regionami	partnerskimi.

Instrument	wdrażany	jest	za	pomocą:
•	programów	geograficznych	zapewniających	wsparcie	Republice	Południowej	Afryki	oraz	47	krajom	
Ameryki	Łacińskiej,	Azji,	Azji	Środkowej	i	Bliskiego	Wschodu;
•	programów	tematycznych:	Inwestowanie	w	ludzi;	Środowisko	i	zrównoważone	gospodarowanie	za-
sobami	naturalnymi,	w	tym	energią;	Podmioty	niepaństwowe	i	władze	lokalne	w	procesie	rozwoju;	
Bezpieczeństwo	żywnościowe	oraz	Migracja	i	azyl;
•	programu	pomocy	18	krajom	Afryki,	Karaibów	 i	Pacyfiku	objętych	protokołem	w	sprawie	cukru	
(reforma	produkcji	cukru).

Celem	pomocy	wspólnotowej	udzielanej	w	ramach	programu	tematycznego	Inwestowanie	w	ludzi	jest	
wspieranie	działań	w	obszarach	mających	bezpośredni	wpływ	na	standard	życia	i	dobrobyt	ludności,	
zdefiniowane	poniżej,	oraz	koncentrujących	się	na	krajach	najbiedniejszych	i	najmniej	rozwiniętych	
oraz	na	grupach	społeczeństwa	znajdujących	się	w	najbardziej	niekorzystnej	sytuacji	życiowej.
Celem	programu	tematycznego	dotyczącego	środowiska	i	zrównoważonego	gospodarowania	zasobami	
naturalnymi,	w	 tym	wodą	 i	energią,	 jest	włączenie	wymogów	dotyczących	ochrony	środowiska	do	
wspólnotowej	polityki	 rozwoju	oraz	pozostałych	polityk	zewnętrznych,	które	związane	są	ze	środo-
wiskiem,	oraz	wspieranie	propagowania	na	zewnątrz	polityk	wspólnotowych	związanych	ze	środowi-
skiem	i	energią	dla	wspólnego	dobra	UE	oraz	krajów	i	regionów	partnerskich.

Celem	programu	 tematycznego	dotyczącego	podmiotów	niepaństwowych	 i	władz	 lokalnych	w	pro-
cesie	rozwoju	jest	współfinansowanie	inicjatyw	proponowanych	lub	realizowanych	przez	organizacje	
społeczeństwa	obywatelskiego	oraz	władze	 lokalne	UE	i	krajów	partnerskich	w	dziedzinie	rozwoju.	
Co	najmniej	85%	finansowania	przewidzianego	w	tym	programie	tematycznym	jest	przydzielane	pod-
miotom	niepaństwowym.

Celem	programu	tematycznego	dotyczącego	bezpieczeństwa	żywnościowego	jest	zwiększenie	bezpie-
czeństwa	żywnościowego	najbiedniejszych	i	najbardziej	wrażliwych	grup	ludności	oraz	przyczynienie	
się	do	realizacji	Milenĳnych	Celów	Rozwoju	w	zakresie	likwidacji	ubóstwa	i	głodu	za	pomocą	zestawu	
działań	zapewniających	ogólną	spójność,	wzajemne	uzupełnianie	się	oraz	ciągłość	działań	wspólnoto-
wych,	w	tym	w	fazie	przejściowej	między	otrzymywaniem	pomocy	humanitarnej	a	fazą	rozwoju.

Celem	programu	tematycznego	dotyczącego	współpracy	z	państwami	 trzecimi	w	obszarze	migracji	
i	azylu	 jest	wsparcie	działań	tych	państw	na	rzecz	zapewnienia	 lepszego	zarządzania	przepływami	
migracyjnymi	we	wszystkich	ich	wymiarach.	Mimo	że	przedmiotem	tego	programu	tematycznego	jest	



82

przede	wszystkim	migracja	na	obszar	UE,	uwzględnia	on	również	istotne	przepływy	migracyjne	na	osi	
południe	–	południe.

formy	finansowania	to	m.in.:	dostępne	w	ramach	wymienionych	programów	dotacje	na	projekty	oraz	
dotacje	na	finansowanie	kosztów	operacyjnych.

Wśród	beneficjentów	wymienia	 się	m.in.	 podmioty	 niepaństwowe,	 nienastawione	na	 zysk:	 organi-
zacje	pozarządowe,	organizacje	 reprezentujące	 ludność	autochtoniczną,	organizacje	 reprezentujące	
mniejszości	narodowe	lub	etniczne,	lokalne	zrzeszenia	handlowców	i	grupy	obywatelskie,	spółdziel-
nie,	 związki	 zawodowe,	 organizacje	 reprezentujące	 interesy	 gospodarcze	 i	 społeczne,	 organizacje	
zwalczające	 korupcję	 i	 nadużycia	 finansowe	oraz	działające	na	 rzecz	dobrych	 rządów,	organizacje	
praw	obywatelskich	oraz	organizacje	zwalczające	dyskryminację,	organizacje	 lokalne	 (w	 tym	sieci)	
zaangażowane	w	zdecentralizowaną	współpracę	i	 integrację	regionalną,	organizacje	konsumenckie,	
organizacje	kobiece	 i	młodzieżowe,	oświatowe,	kulturalne,	badawcze	 i	naukowe,	uniwersytety,	Ko-
ścioły	i	związki	lub	wspólnoty	religĳne,	media	i	wszelkie	stowarzyszenia	pozarządowe	oraz	niezależne	
fundacje,	w	tym	niezależne	fundacje	polityczne.
Instrument	obejmuje	47	krajów	wymienionych	w	wykazie	odbiorców	pomocy,	sporządzonym	przez	
Komitet	Pomocy	Rozwojowej	przy	Organizacji	Współpracy	Gospodarczej	i	Rozwoju.

Podstawa	prawna:	
Rozporządzenie	Parlamentu	Europejskiego	i	Rady	nr	1905/2006	(WE)	z	18	grudnia	2006	r.	ustana-
wiające	Instrument	finansowania	współpracy	na	rzecz	rozwoju	(Dz.	U.	L	378	z	27.12.2006)

europeJSki inStruMent na rzecz deMokracJi i praw człowieka
Jego	celem	jest	przyczynienie	się	do	rozwoju	i	ugruntowania	demokracji	i	praworządności,	poszano-
wania	praw	człowieka	i	podstawowych	wolności	w	krajach	trzecich	(spoza	UE):
•	wzmocnienie	poszanowania	oraz	przestrzegania	praw	człowieka	i	podstawowych	wolności	zgodnie	
z	Powszechną	deklaracją	praw	człowieka	i	 innymi	międzynarodowymi	i	regionalnymi	instrumentami	
dotyczącymi	praw	człowieka;	wspieranie	i	umacnianie	demokracji	i	reform	demokratycznych	w	krajach	
trzecich,	przede	wszystkim	poprzez	wspieranie	organizacji	społeczeństwa	obywatelskiego;	zapewnienie	
wsparcia	obrońcom	praw	człowieka	i	ofiarom	represji	lub	nadużyć	oraz	solidarności	z	nimi;	umacnianie	
organizacji	społeczeństwa	obywatelskiego	działających	w	dziedzinie	praw	człowieka	i	demokracji;
•	wspieranie	 i	umacnianie	międzynarodowych	i	regionalnych	ram	określających	ochronę,	wsparcie	
i	monitorowanie	praw	człowieka,	wsparcie	demokracji	i	praworządności	oraz	umacnianie	aktywnej	roli	
dla	społeczeństwa	obywatelskiego	w	obrębie	tych	ram;
•	budowanie	zaufania	do	procesu	wyborczego	oraz	wzmacnianie	jego	wiarygodności,	w	szczególno-
ści	poprzez	misje	monitorowania	wyborów	i	wsparcie	dla	organizacji	społeczeństwa	obywatelskiego	
zaangażowanych	we	wspomniany	proces.

Instrument	funkcjonuje	na	całym	świecie	na	poziomach:	regionalnym,	krajowym	i	międzynarodowym.	
finansowanie	może	przyjąć	formę	m.in.:	dotacji	na	projekty,	zamówienia	publicznego,	umowy	o	pracę	itp.

Beneficjenci	to	m.in.	podmioty	sektora	niepaństwowego:	organizacje	społeczeństwa	obywatelskiego,	
w	tym	pozarządowe	organizacje	non	profit	i	niezależne	fundacje	polityczne,	organizacje	społeczności	
lokalnych,	a	także	agencje,	instytucje	i	organizacje	non	profit	sektora	prywatnego,	ich	sieci	na	pozio-
mie	lokalnym,	krajowym,	regionalnym	i	międzynarodowym.
Kwalifikują	się:	państwa	członkowskie	UE;	państwa	należące	do	EOG:	Norwegia,	Islandia	i	Liechten-
stein;	państwa	ubiegające	się	o	członkostwo	w	UE;	inne	państwa	trzecie	na	podstawie	stosownych	
porozumień	z	UE.

Podstawa	prawna:	
Rozporządzenie	Parlamentu	Europejskiego	i	Rady	nr	1889/2006	(WE)	z	20	grudnia	2006	r.	w	spra-
wie	ustanowienia	Instrumentu	finansowego	na	rzecz	wspierania	demokracji	i	praw	człowieka	na	świe-
cie	(Dz.	U.	L	386	z	29.12.2006)
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inStruMent na rzecz StaBilnoŚci
Jest	to	instrument	stworzony	z	myślą	o	zapewnieniu	odpowiedniej	reakcji	w	momencie	niestabilności	
i	sytuacji	kryzysowych	w	krajach	rozwĳających	się.
Zapewnia	pomoc	w	następujących	sytuacjach	(dwa	komponenty):
•	w	sytuacji	kryzysu	 lub	początku	kryzysu	przyczynia	się	do	zapewnienia	stabilności	poprzez	sku-
teczną	reakcję	mającą	na	celu	pomoc	w	ustanowieniu	lub	przywróceniu	warunków	niezbędnych	do	
właściwej	realizacji	unĳnej	polityki	rozwoju	i	współpracy;
•	w	przypadku	stabilnych	warunków	koncentruje	się	na	budowie	potencjału	w	zakresie	przeciwdzia-
łania	szczególnym	zagrożeniom	globalnym	i	ponadregionalnym,	powodującym	destabilizację,	a	także	
na	zapewnianiu	gotowości	reakcji	na	sytuacje	przedkryzysowe	i	pokryzysowe.

Techniczna	i	finansowa	pomoc	UE	jest	udzielana	w	reakcji	na	sytuacje	nagłe,	sytuacje	kryzysu	lub	
początku	kryzysu,	 sytuacje	 stwarzające	 zagrożenie	dla	demokracji,	porządku	publicznego,	ochrony	
praw	człowieka	i	podstawowych	wolności	lub	bezpieczeństwa	ludzi,	lub	w	reakcji	na	sytuacje	mogące	
przeistoczyć	się	w	konflikt	zbrojny	albo	spowodować	istotną	destabilizację	w	danym	państwie	trzecim	
lub	państwach	trzecich.	Środki	te	mogą	też	zostać	wykorzystane	w	sytuacjach,	w	których	UE	odwołała	
się	do	postanowień	umów	międzynarodowych,	które	dotyczą	ich	istotnych	elementów,	w	celu	częścio-
wego	lub	całkowitego	zawieszenia	współpracy	z	państwami	trzecimi.
formy	finansowania	to	m.in.:	umowy	o	dotacje	(na	projekty	oraz	na	pokrycie	kosztów	operacyjnych,	
zamówienia	publicznego,	umowy	o	pracę).

W	ramach	wdrażania	środków	pomocy	nadzwyczajnej	i	programów	przejściowych,	rocznych	progra-
mów	działań	oraz	środków	specjalnych	do	finansowania	kwalifikują	się	m.in.	podmioty	niepaństwowe,	
do	których	należą:	organizacje	pozarządowe,	organizacje	reprezentujące	ludność	autochtoniczną,	lo-
kalne	grupy	obywatelskie	i	stowarzyszenia	handlowców,	spółdzielnie,	związki	zawodowe,	organizacje	
reprezentujące	 interesy	 gospodarcze	 i	 społeczne,	 organizacje	 lokalne	 (w	 tym	 sieci),	 które	 działają	
w	dziedzinie	współpracy	i	integracji	regionów	zdecentralizowanych,	organizacje	konsumenckie,	orga-
nizacje	kobiet	i	młodzieży,	organizacje	oświatowe,	kulturalne,	badawcze	i	naukowe,	szkoły	wyższe,	
Kościoły,	 stowarzyszenia	 i	wspólnoty	 religĳne,	media	 i	wszelkie	 stowarzyszenia	 pozarządowe	 oraz	
fundacje	 prywatne	 i	 państwowe,	mogące	wnieść	 swój	wkład	w	 rozwój	 lub	 nadanie	 zewnętrznego	
wymiaru	polityce	wewnętrznej.
W	postępowaniach	w	sprawie	udzielania	zamówień	lub	zawierania	umów	o	dotacje	mogą	brać	udział	
wszystkie	osoby	fizyczne	i	prawne	z	państw	członkowskich,	państw	będących	beneficjentami	instru-
mentu	 pomocy	 przedakcesyjnej	 (Instrument	 for	 Pre-Accession	 Assistance);	 państw	 członkowskich	
EOG:	 Norwegia,	 Islandia	 i	 Liechtenstein;	 innych	 państw	 trzecich	 lub	 regionów,	 jeżeli	 uzgodniono	
wzajemny	dostęp	do	pomocy	zewnętrznej.
W	przypadku	działań	podejmowanych	w	państwach	trzecich,	zgodnie	z	kryteriami	ustalonymi	przez	
Organizację	Współpracy	Gospodarczej	i	Rozwoju	uznawanych	za	państwa	najmniej	rozwinięte,	udział	
w	postępowaniach	w	sprawie	udzielania	zamówień	lub	zawierania	umów	o	dotacje	jest	nieograniczony.

Podstawa	prawna:	
Rozporządzenie	Parlamentu	Europejskiego	i	Rady	nr	1717/2006	(WE)	z	15	listopada	2006	r.	usta-
nawiające	Instrument	na	rzecz	Stabilności	(Dz.	U.	L	327	z	24.11.2006)

inStruMent wSpÓłpracy w dziedzinie BezpieczeŃStwa JądroweGo
Instrument	finansuje	działania	wspierające	propagowanie	wysokiego	poziomu	bezpieczeństwa	jądro-
wego,	ochrony	przed	promieniowaniem	oraz	stosowania	sprawnych	i	skutecznych	zabezpieczeń	ma-
teriałów	jądrowych	w	państwach	trzecich.

Pomoc	finansowa	dostarczana	w	ramach	tego	rozporządzenia	uzupełnia	każdy	rodzaj	pomocy	zapew-
niany	przez	UE	w	ramach	instrumentów:	pomocy	humanitarnej,	wsparcia	przedakcesyjnego,	sąsiedz-
twa	i	partnerstwa,	współpracy	na	rzecz	rozwoju,	stabilności,	demokracji	i	praw	człowieka	oraz	państw	
uprzemysłowionych.
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Wspierane	działania:
•	propagowanie	skutecznej	kultury	bezpieczeństwa	jądrowego	na	wszystkich	szczeblach;
•	propagowanie	 skutecznych	 ram	 regulacyjnych,	 procedur	 i	 systemów	 zapewniających	 właściwe	
zabezpieczenie	przed	promieniowaniem	 jonizującym	materiałów	promieniotwórczych,	zwłaszcza	ze	
źródeł	promieniotwórczych	o	wysokiej	aktywności,	a	także	ich	bezpieczne	usuwanie;
•	ustanowienie	niezbędnych	ram	regulacyjnych	oraz	metodologii	wdrażania	zabezpieczeń	jądrowych,	
w	 tym	 prawidłowego	 rozliczania	 i	 kontroli	 materiałów	 rozszczepialnych	 na	 szczeblu	 państwowym	
i	przez	operatora;
•	 skuteczne	uzgodnienia	związane	z	zapobieganiem	wypadkom	o	radiologicznych	konsekwencjach,	
jak	również	łagodzenie	takich	konsekwencji	w	przypadku	ich	wystąpienia	oraz	z	planowaniem	inter-
wencji,	gotowością	i	reagowaniem	w	sytuacjach	kryzysowych,	a	także	działaniami	w	zakresie	ochrony	
ludności	i	odbudowy;
•	działania	propagujące	współpracę	międzynarodową	w	powyższych	dziedzinach,	w	tym	wykonywa-
nie	i	monitorowanie	międzynarodowych	konwencji	i	traktatów,	wymianę	informacji,	szkolenia	i	bada-
nia	naukowe.
formy	finansowania	to	m.in.:	umowy	o	dotacje	(na	projekty	oraz	na	pokrycie	kosztów	operacyjnych,	
zamówienia	publicznego,	umowy	o	pracę).

Wśród	beneficjentów	wymienia	się	m.in.	podmioty	niepaństwowe:	organizacje	pozarządowe,	organi-
zacje	reprezentujące	ludność	autochtoniczną,	lokalne	grupy	obywatelskie	i	stowarzyszenia	zawodowe,	
spółdzielnie,	związki	zawodowe,	organizacje	reprezentujące	interesy	gospodarcze	i	społeczne,	organi-
zacje	lokalne	(w	tym	sieci	współpracy),	które	są	zaangażowane	w	zdecentralizowaną	współpracę	i	in-
tegrację	regionalną,	organizacje	konsumenckie,	organizacje	kobiet	i	młodzieży,	organizacje	oświatowe,	
kulturalne,	badawcze	i	naukowe,	uniwersytety,	Kościoły	i	stowarzyszenia	oraz	wspólnoty	religĳne,	me-
dia	i	wszelkie	stowarzyszenia	pozarządowe	oraz	fundacje	niezależne,	mogące	wnieść	wkład	w	rozwój	
lub	zewnętrzny	wymiar	kierunków	polityki	wewnętrznej.
Kwalifikują	się:	państwa	członkowskie	UE;	państwa	należące	do	EOG:	Norwegia,	Islandia	i	Liechten-
stein;	państwa-beneficjenci	Instrumentu	Pomocy	Przedakcesyjnej;	państwa-beneficjenci	Europejskie-
go	Instrumentu	Sąsiedztwa	i	Partnerstwa;	inne	państwa	trzecie	lub	regiony	na	podstawie	stosownych	
porozumień	z	UE.

Podstawa	prawna:	
Rozporządzenie	Rady	nr	300/2007	(Euratom)	z	19	lutego	2007	r.	ustanawiający	instrument	współ-
pracy	w	dziedzinie	bezpieczeństwa	jądrowego	(Dz.	U.	L	81	z	22.3.2007)

inStruMent FinanSowania wSpÓłpracy z paŃStwaMi i terytoriaMi uprzeMySłowionyMi  
oraz innyMi paŃStwaMi i terytoriaMi o wySokiM dochodzie
Instrument	wspiera	współpracę	gospodarczą,	finansową	i	techniczną	i	inne	wchodzące	w	kompetencje	
UE	formy	współpracy	z	państwami	i	terytoriami	uprzemysłowionymi	oraz	innymi	państwami	i	teryto-
riami	o	wysokim	dochodzie.	Współpraca	ta	ma	na	celu	utrzymywanie	stosunków	z	partnerami,	którzy	
mają	 podobne	 do	UE	 struktury	 polityczne,	 gospodarcze	 i	 instytucjonalne	 oraz	 podzielają	 podobne	
wartości,	i	którzy	są	zarazem	znaczącymi	dwustronnymi	partnerami	oraz	podmiotami	na	forach	wielo-
stronnych	i	w	zakresie	globalnego	zarządzania.

Szczególną	uwagę	poświęca	się	działaniom,	w	tym	działaniom	w	wymiarze	regionalnym,	w	następu-
jących	obszarach:
•	wspieranie	współpracy,	partnerstw	i	wspólnych	przedsięwzięć	podmiotów	gospodarczych,	akade-
mickich	i	naukowych	pochodzących	z	UE	i	krajów	partnerskich;
•	pobudzanie	dwustronnego	handlu,	przepływów	inwestycji	i	partnerstw	gospodarczych;
•	wspieranie	dialogu	między	podmiotami	politycznymi,	gospodarczymi	oraz	społecznymi	i	innymi	organiza-
cjami	pozarządowymi	działającymi	w	odpowiednich	sektorach,	pochodzącymi	z	UE	i	krajów	partnerskich;
•	wspieranie	więzów	międzyludzkich,	programów	edukacyjnych	i	szkoleniowych	oraz	wymiany	myśli,	
a	także	polepszenie	wzajemnego	zrozumienia	międzykulturowego	i	międzycywilizacyjnego;
•	wspieranie	projektów	dotyczących	współpracy	w	dziedzinach	takich,	jak	badania,	nauka	i	technika,	
energia,	transport	 i	kwestie	związane	z	ochroną	środowiska	–	w	tym	ze	zmianą	klimatu	–	oraz	cła	
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i	kwestie	finansowe	oraz	wszelkie	inne	zagadnienia	będące	przedmiotem	wspólnego	zainteresowania	
UE	i	krajów	partnerskich;
•	podnoszenie	świadomości	dotyczącej	UE	oraz	pogłębianie	jej	zrozumienia,	a	także	jej	widoczności	
w	krajach	partnerskich;
•	wspieranie	 konkretnych	 inicjatyw,	 w	 tym	 prac	 badawczych,	 studiów,	 projektów	 pilotażowych	
i	wspólnych	projektów	mających	na	celu	skuteczną	i	elastyczną	realizację	celów	współpracy	wyni-
kających	z	rozwoju	dwustronnych	stosunków	UE	z	krajami	partnerskimi	lub	przyspieszenie	dalszego	
pogłębiania	i	poszerzania	dwustronnych	stosunków	z	tymi	krajami.
finansowanie	może	przyjąć	formę	m.in.:	umowy	o	dotację	(w	tym	stypendiów);	umowy	w	sprawie	
zamówień	publicznych;	umowy	o	pracę.

Wśród	beneficjentów	wymienia	się:	organizacje	pozarządowe;	grupy	obywateli	 i	 organizacje	 sekto-
rowe,	takie	jak	związki	zawodowe,	organizacje	reprezentujące	interesy	gospodarcze	i	społeczne,	or-
ganizacje	konsumenckie	lub	organizacje	zrzeszające	kobiety	i	organizacje	młodzieżowe;	organizacje	
edukacyjne,	szkoleniowe,	kulturalne,	medialne	oraz	badawcze	i	naukowe;	uniwersytety	i	inne	insty-
tucje	oświatowe.
Kwalifikują	się:	państwa	członkowskie	UE	oraz	państwa	partnerskie.	Państwa	 i	 terytoria	uprzemy-
słowione	oraz	inne	państwa	i	terytoria	o	wysokim	dochodzie	to:	Australia,	Bahrajn,	Brunei,	Kanada,	
Republika	Chińska	–	Tajwan,	Hongkong,	Japonia,	Republika	Korei,	Kuwejt,	Makau,	Nowa	Zelandia,	
Oman,	 Katar,	 Arabia	 Saudyjska,	 Singapur,	 Zjednoczone	 Emiraty	 Arabskie	 oraz	 Stany	 Zjednoczone	
Ameryki.	W	uzasadnionych	okolicznościach	oraz	w	celu	pobudzenia	współpracy	regionalnej	Komisja	
może	zdecydować,	że	także	inne	państwa	kwalifikują	się	do	tych	programów,	jeżeli	projekty	lub	pro-
gramy,	które	mają	być	realizowane,	mają	charakter	regionalny	lub	transgraniczny.

W	ramach	instrumentu	realizowany	jest	Program współpracy w dziedzinie szkolnictwa z Australią, 
Japonią i Republiką Korei. W	2009	r.	Agencja	Wykonawcza	ds.	Edukacji,	Kultury	i	Sektora	Audio-
wizualnego	przeprowadziła	nabór	wniosków	na	trzyletnie	projekty	w	zakresie	mobilności	dotyczące	
zorganizowanej	wymiany	studentów	i	członków	wydziałów	oraz	wielostronnego	rozwĳania	wspólnych	
programów	nauczania	lub	studiów.

Podstawa	prawna:	
Rozporządzenie	Rady	nr	1934/2006	(WE)	z	21	grudnia	2006	r.	ustanawiające	Instrument	finanso-
wania	współpracy	z	państwami	i	terytoriami	uprzemysłowionymi	oraz	innymi	państwami	i	terytoriami	
o	wysokim	dochodzie	(Dz.	U.	L	405	z	30.12.2006)

proGraM atlantiS: wSpÓłpraca MiĘdzy ue i StanaMi zJednoczonyMi aMeryki w zakreSie 
Szkolnictwa wyŻSzeGo oraz kSztałcenia i Szkolenia zawodoweGo
Ogólne	cele	programu:
•	promowanie	wzajemnego	zrozumienia	między	narodami	UE	i	Stanów	Zjednoczonych,	z	uwzględnie-
niem	lepszej	znajomości	ich	języków,	kultur	i	instytucji;
•	poprawa	 jakości	 rozwoju	 zasobów	 ludzkich	 zarówno	 w	 UE,	 jak	 i	 w	 Stanach	 Zjednoczonych,	
z	uwzględnieniem	nabywania	umiejętności	niezbędnych	do	sprostania	wyzwaniom	stawianym	przez	
światową	gospodarkę	opartą	na	wiedzy.

W	programie,	przez	„instytucje	szkolnictwa	wyższego”	rozumie	się	każdą	instytucję	zgodnie	ze	sto-
sowanymi	przepisami	prawnymi	lub	praktykami,	która	oferuje	możliwość	uzyskania	kwalifikacji	lub	
dyplomów	 na	 poziomie	 szkolnictwa	 wyższego,	 natomiast	 przez	 „instytucje	 kształcenia	 i	 szkolenia	
zawodowego”:	organy	publiczne,	półpubliczne	lub	prywatne	wszystkich	typów,	które	bez	względu	na	
ich	przeznaczenie,	zgodnie	ze	stosowanymi	przepisami	prawa	i	praktykami,	projektują	lub	podejmują	
programy	kształcenia	i	szkolenia	zawodowego,	doskonalenia	zawodowego,	uaktualniającego	szkolenia	
zawodowego	lub	przekwalifikowania.

Działania	finansowane:
•	Działanie	1.	Projekty	wspólnych	konsorcjów	UE	i	Stanów	Zjednoczonych	Ameryki:	strony	zapew-
niają	wsparcie	dla	instytucji	szkolnictwa	wyższego	oraz	instytucji	kształcenia	i	szkolenia	zawodowego,	
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które	tworzą	wspólne	konsorcja	UE	i	Stanów	Zjednoczonych	Ameryki	w	celu	uruchomienia	wspólnych	
projektów	w	zakresie	szkolnictwa	wyższego	oraz	kształcenia	i	szkolenia	zawodowego.	Każde	wspólne	
konsorcjum	musi	być	utworzone	przez	wielostronne	partnerstwo	instytucji	szkolnictwa	wyższego	oraz	
instytucji	 kształcenia	 i	 szkolenia	 zawodowego	UE	 i	Stanów	Zjednoczonych	Ameryki.	W	projektach	
wspólnych	konsorcjów	należy	uwzględnić	transatlantycką	mobilność	studentów	w	obrębie	wspólnych	
programów	nauczania.
•	Działanie	2.	Projekty	wspierające	mobilność	(kontynuacja):	strony	mogą	wspierać	finansowo	mobil-
ność	studentów	w	konsorcjach	instytucji	szkolnictwa	wyższego	i	kształcenia	zawodowego,	które	mają	
na	swoim	koncie	osiągnięcia	w	zakresie	doskonalenia	form	realizacji	wspólnych	projektów.
•	Działanie	3.	Środki	w	ramach	danej	polityki:	strony	mogą	wspierać	finansowo	wielostronne	pro-
jekty,	w	które	zaangażowane	są	organizacje	aktywnie	działające	w	dziedzinie	szkolnictwa	wyższego	
i	 kształcenia	 zawodowego,	 celem	wzmocnienia	 współpracy	między	 UE	 a	 Stanami	 Zjednoczonymi	
Ameryki	w	zakresie	rozwoju	szkolnictwa	wyższego	i	kształcenia	zawodowego.	Środki	w	ramach	danej	
polityki	mogą	obejmować	badania,	konferencje,	seminaria,	grupy	robocze,	ćwiczenia	porównawcze,	
i	mogą	dotyczyć	kwestii	horyzontalnych	z	zakresu	szkolnictwa	wyższego	i	kształcenia	zawodowego,	
w	tym	uznawanie	kwalifikacji.
•	Działanie	4.	Dotacje	w	ramach	programu	„Schuman	–	fulbright”:	strony	mają	zamiar	przyznawać	
stypendia	 przeznaczone	 dla	wysoko	wykwalifikowanych	 specjalistów	 pragnących	 rozpocząć	 studia	
lub	szkolenia	w	dziedzinach	mających	szczególne	znaczenie	dla	stosunków	UE	–	Stany	Zjednoczone	
Ameryki.	W	celu	promowania	stypendiów	w	ramach	programu	„Schuman	–	fulbright”	i	wspierania	
beneficjentów	strony	mogą	udzielać	wsparcia	finansowego	organizacjom	wspólnie	przez	nie	wyzna-
czonym.
•	Działanie	5.	Stowarzyszenie	absolwentów:	strony	mogą	udzielać	wsparcia	finansowego	stowarzy-
szeniom	absolwentów	skupiającym	studentów,	którzy	uczestniczyli	w	wymianach	wspieranych	przez	
program	współpracy	UE	–	Stany	Zjednoczone	Ameryki	w	zakresie	szkolnictwa	wyższego	i	kształcenia	
zawodowego.	 Stowarzyszenia	 absolwentów	mogą	 być	 prowadzone	 przez	 organizacje,	 które	 strony	
wspólnie	wyznaczają.

Podstawa	prawna:	
Decyzja	Rady	nr	2006/910	(WE)	z	4	grudnia	2006	r.	dotycząca	zawarcia	Umowy	między	Wspólnotą	
Europejską	a	Stanami	Zjednoczonymi	Ameryki	odnawiającej	program	współpracy	w	zakresie	szkolnic-
twa	wyższego	oraz	kształcenia	i	szkolenia	zawodowego	(Dz.	U.	L	346	z	9.12.2006)
Porozumienia:	
Umowa	 między	 Wspólnotą	 Europejską	 a	 Stanami	 Zjednoczonymi	 Ameryki	 odnawiająca	 program	
współpracy	w	zakresie	szkolnictwa	wyższego	oraz	kształcenia	i	szkolenia	zawodowego	(Dz.	U.	L	346	
z	9.12.2006)

proGraM wSpÓłpracy MiĘdzy ue i kanadą w zakreSie Szkolnictwa wyŻSzeGo, Szkolenia i MłodzieŻy
Ogólne	cele	programu:
•	promowanie	wzajemnego	zrozumienia	między	narodami	UE	 i	Kanady,	z	uwzględnieniem	 lepszej	
znajomości	ich	języków,	kultur	i	instytucji;
•	poprawa	jakości	rozwoju	zasobów	ludzkich	zarówno	w	UE,	jak	i	w	Kanadzie,	z	uwzględnieniem	na-
bywania	umiejętności	niezbędnych	do	sprostania	wyzwaniom	stawianym	przez	światową	gospodarkę	
opartą	na	wiedzy.

W	programie	przez	„instytucje	szkolnictwa	wyższego”	rozumie	się	każdą	instytucję	zgodnie	ze	stoso-
wanymi	przez	każdą	stronę	przepisami	prawnymi	lub	praktykami,	która	oferuje	możliwość	uzyskania	
kwalifikacji	 lub	 dyplomów	 na	 poziomie	 szkolnictwa	wyższego,	 natomiast	 przez	 „instytucje	 szkole-
niowe”:	organy	publiczne,	półpubliczne	 lub	prywatne	wszystkich	 typów,	które	bez	względu	na	 ich	
przeznaczenie,	zgodnie	ze	stosowanymi	przepisami	prawa	i	praktykami,	opracowują	lub	podejmują	
programy	kształcenia	i	szkolenia	zawodowego,	doskonalenia	zawodowego,	uaktualniającego	szkolenia	
zawodowego	lub	przekwalifikowania	prowadzące	do	uzyskania	kwalifikacji	uznawanych	przez	właści-
we	organy.



Działania	finansowane:
•	1.	 Działanie	 związane	 ze	 szkolnictwem	wyższym	 i	 szkoleniem:	 strony	 zapewniają	wsparcie	 dla	
instytucji	 szkolnictwa	wyższego	 oraz	 instytucji	 szkoleniowych,	 które	 tworzą	wspólne	 konsorcja	UE	
–	Kanada	w	celu	uruchomienia	wspólnych	projektów	w	zakresie	szkolnictwa	wyższego	i	szkolenia.	
Każde	wspólne	konsorcjum	musi	być	utworzone	przez	wielostronne	partnerstwo	obejmujące	instytucje	
z	przynajmniej	dwóch	państw	członkowskich	UE	i	przynajmniej	dwóch	prowincji	lub	terytoriów	Ka-
nady.	W	działaniach	wspólnych	konsorcjów	należy	uwzględnić	transatlantycką	mobilność	studentów	
w	ramach	wspólnych	programów	nauczania,	wzajemne	uznawanie	uzyskanych	zaliczeń,	przygotowa-
nie	językowe	i	kulturowe	celem	zapewnienia	parytetu	w	przepływie	w	każdym	kierunku.
•	2.	Działanie	w	zakresie	działań	wsparcia	młodzieży:	strony	mogą	świadczyć	pomoc	finansową	na	
działania	obejmujące	struktury	młodzieżowe,	organizacje	młodzieżowe,	animatorów	społeczno-oświa-
towych	i	innych	młodych	uczestników.	Działania	te	mogłyby	obejmować	seminaria,	kursy	szkoleniowe,	
staże	typu	job shadowing (praktykanci	mają	możliwość	podpatrywania	swego	mentora	pracującego	na	
określonym	stanowisku)	oraz	wizyty	dotyczące	określonych	tematów,	np.	obywatelstwa,	różnorodno-
ści	kulturowej,	wolontariatu	i	uznawania	kształcenia	nieformalnego	i	incydentalnego.
•	3.	 Działanie	 uzupełniające:	 strony	 mogą	 wspierać	 ograniczoną	 liczbę	 działań	 uzupełniających,	
w	 tym	 wymianę	 doświadczeń	 i	 dobrych	 praktyk,	 łączenie	 zasobów	 i	 materiałów	 elektronicznych	
w	dziedzinie	szkolnictwa	wyższego,	szkolenia	 i	młodzieży.	Strony	mogą	udzielać	wsparcia	finanso-
wego	działań	w	ramach	danej	polityki,	w	tym	organizacji	funkcjonujących	w	dziedzinie	szkolnictwa	
wyższego,	szkolenia	i	młodzieży;	środki	te	mogą	obejmować	badania,	konferencje,	seminaria,	grupy	
robocze,	warsztaty	rozwoju	zawodowego,	ćwiczenia	porównawcze,	i	dotyczyć	zagadnień	horyzontal-
nych	w	dziedzinie	szkolnictwa	wyższego	i	szkolenia	zawodowego,	w	tym	uznawania	kwalifikacji	i	prze-
noszenia	uzyskanych	zaliczeń	w	ramach	Europejskiego	Systemu	Transferu	Punktów	(ECTS).	Strony	
mogą	udzielać	wsparcia	finansowego	na	rzecz	mobilności	specjalistów,	którzy	pragną	podjąć	krótko-
okresowe	studia	lub	programy	szkoleniowe	w	celu	wzbogacenia	swojej	wiedzy	fachowej	w	obszarach	
mających	szczególne	znaczenie	dla	stosunków	UE	–	Kanada.	Strony	mogą	udzielać	wparcia	finan-
sowego	 stowarzyszeniom	 absolwentów	 skupiającym	 studentów,	 którzy	 uczestniczyli	w	wymianach	
wspieranych	przez	program	współpracy	UE	–	Kanada	w	zakresie	szkolnictwa	wyższego	 i	szkolenia	
zawodowego.	Stowarzyszenia	absolwentów	mogą	być	prowadzone	przez	organizację	lub	organizacje,	
które	strony	wspólnie	wyznaczają.

Podstawa	prawna:	
Decyzja	Rady	nr	2006/964	(WE)	z	18	grudnia	2006	r.	w	sprawie	zawarcia	Umowy	między	Wspólnotą	
Europejską	a	 rządem	Kanady	ustanawiającej	 ramy	współpracy	w	dziedzinie	 szkolnictwa	wyższego	
i	szkolenia	oraz	młodzieży	(Dz.	U.	L	397	z	30.12.2006)
Porozumienia:	
Umowa	między	Wspólnotą	Europejską	a	rządem	Kanady	ustanawiająca	ramy	współpracy	w	zakresie	
szkolnictwa	wyższego	i	szkolenia	oraz	młodzieży	(Dz.	U.	L	397	z	30.12.2006)
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14. inStruMenty polityki SpÓJnoŚci, 
 wSpÓlneJ polityki rolneJ 
 i wSpÓlneJ polityki ryBackieJ

inStruMenty polityki SpÓJnoŚci
Wydatki	na	politykę	spójności	i	trwałego	wzrostu	gospodarczego	w	UE	pochłoną	w	2010	r.	35%	bud-
żetu	UE	na	ten	rok1.	To	nieco	więcej	niż	w	2009	r.	Tak	jak	opisane	to	zostało	we	wprowadzeniu,	unĳna	
polityka	spójności	w	latach	2007	–	2013	realizowana	jest	za	pomocą	instrumentów	finansowych:	
funduszy	 strukturalnych,	 na	 które	 składa	 się	 Europejski	 fundusz	 Społeczny	 (EfS)	 oraz	 Europejski	
fundusz	Rozwoju	Regionalnego	(EfRR),	oraz	funduszu	Spójności.

Zadania	funduszy	podzielone	są	zgodnie	z	priorytetami	polityki	spójności	(zwanymi	celami):
•	EfRR	ma	się	przyczynić	do	zwiększenia	spójności	gospodarczej	i	społecznej	regionów	Unii	Europej-
skiej	poprzez	likwidację	nierówności	między	nimi	(cele:	Konwergencja,	Konkurencyjność	i	zatrudnie-
nie	w	regionach	oraz	Europejska	współpraca	terytorialna);
•	 zadaniem	EfS	 jest	 zwiększanie	poziomu	 zatrudnienia	 i	 tworzenie	 lepszych	miejsc	pracy	w	Unii	
Europejskiej	(cele:	Konwergencja	oraz	Konkurencyjność	i	zatrudnienie	w	regionach);
•	fundusz	Spójności	pomaga	państwom	członkowskim,	których	Dochód	Narodowy	Brutto	(DNB)	na	
jednego	mieszkańca	jest	niższy	od	90%	średniej	unĳnej,	w	zmniejszaniu	opóźnienia	w	rozwoju	gospo-
darczym	i	społecznym	oraz	w	ustabilizowaniu	gospodarki	(cel	Konwergencja).

Europejski Fundusz społeczny
Jest	to	główny	instrument	finansowy	Unii	Europejskiej	na	rzecz	inwestowania	w	kapitał	ludzki.	Pienią-
dze	z	EfS	przeznaczane	są	na	realizację	w	państwach	członkowskich	projektów	w	zakresie	wspierania	
zatrudnienia	(w	szczególności	osób	znajdujących	się	w	niekorzystnej	sytuacji	życiowej),	zmniejszenia	
dysproporcji	w	zatrudnieniu	na	poziomie	krajowym,	regionalnym	i	lokalnym,	a	także	pomocy	w	podno-
szeniu	poziomu	wykształcenia	i	umiejętności	obywateli,	w	celu	polepszenia	w	ten	sposób	ich	perspek-
tyw	zawodowych.	EfS	wspiera	działania	zgodne	z	wytycznymi	Europejskiej	Strategii	Zatrudnienia.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
fundusz	ten	ukierunkowany	jest	na	rozwój	potencjału	społeczno-gospodarczego	krajów	członkowskich	
oraz	poszczególnych	regionów	UE,	szczególnie	tych	słabiej	rozwiniętych	ekonomicznie.	Z	pieniędzy	
EfRR	finansowane	są	projekty	mające	na	celu	zwiększanie	zatrudnienia,	rozwój	przedsiębiorczości,	
rozbudowę	infrastruktury,	wzrost	innowacyjności	i	konkurencyjności	gospodarczej,	poprawę	ochrony	
środowiska,	 aktywizację	 współpracy	między	 sąsiednimi	 regionami	 państw	 członkowskich,	 a	 także	
pomoc	techniczną	w	zakresie	lepszego	wdrażania	dotacji	na	poziomie	krajowym	i	regionalnym.

Fundusz spójności
Pomoc	z	funduszu	jest	udzielana	na	działania	dotyczące	transeuropejskich	sieci	transportowych	oraz	
ochrony	środowiska,	zgodnie	z	potrzebami	 inwestycyjnymi	oraz	 infrastrukturalnymi	poszczególnych	
państw	członkowskich.	fundusz	może	także	udzielać	wsparcia	w	dziedzinach	związanych	ze	zrów-
noważonym	 rozwojem,	 które	 przedstawiają	 wyraźne	 korzyści	 w	 wymiarze	 środowiskowym,	 czyli	
efektywności	energetycznej	i	energii	odnawialnej,	a	w	sektorze	transportowym,	poza	sieciami	trans-
europejskimi,	kolei,	transportu	rzecznego	i	morskiego,	intermodalnych	systemów	transportowych	i	ich	
interoperacyjności,	 zarządzania	 ruchem	drogowym,	morskim	 i	 lotniczym,	 ekologicznego	 transportu	
miejskiego	i	transportu	publicznego.

1	 	Z	projektem	budżetu	na	2010	r.	można	się	zapoznać	poprzez	bazę	aktów	prawnych	UE:	www.eur-lex.europa.eu/bud-
get/www/index-pl.htm	(polska	wersja	językowa).	Budżety	roczne	są	przyjmowane	w	trakcie	grudniowych	sesji	plenarnych	
Parlamentu	Europejskiego.



89

Unijny plan naprawczy dla gospodarki
fundusze	polityki	spójności	odgrywają	ważną	rolę	w	realizacji	przyjętego	przez	Komisję	Europejską	
pod	koniec	2008	r.	europejskiego	planu	działań	naprawczych.	Plan	ten	zakłada	stworzenie	nowej	ar-
chitektury	rynków	finansowych	w	UE	oraz	podjęcie	większych	starań	na	rzecz	tworzenia	miejsc	pracy	
i	stymulacji	wzrostu	gospodarczego.	Pół	roku	później	Komisja	przedstawiła	szereg	środków,	zarówno	
ustawodawczych,	 jak	 i	 administracyjnych,	 jakie	podjęła	w	celu	przyspieszenia	 realizacji	 projektów	
finansowanych	z	funduszy	polityki	spójności	oraz	przywrócenia	europejskiej	gospodarce	dynamizmu.	
Obejmują	one:	wykorzystanie	przydziałów	pozostałych	z	poprzedniego	okresu	finansowania,	zwięk-
szenie	 zaliczek	 wypłacanych	 państwom	 członkowskim,	 uelastycznienie	 zasad	 współfinansowania,	
a	także	ułatwienie	administracyjnego	procesu	księgowania	oraz	wspomaganie	mniejszych	projektów	
kwotami	wypłacanymi	jednorazowo.	Środki	te	mają	m.in.	pomóc	państwom	członkowskim	rozpocząć	
inwestycje	związane	z	zatrudnieniem,	wesprzeć	bezrobotnych	w	powrocie	na	rynek	pracy,	zapobiegać	
długoterminowemu	bezrobociu	i	podnosić	kwalifikacje.

eFS, eFrr i FunduSz SpÓJnoŚci w polSce
Główne	priorytety	i	obszary	wykorzystania	pomocy	finansowej	UE	w	ramach	wymienionych	funduszy	
oraz	system	wdrażania	pomocy	w	latach	2007	–	2013	określone	są	w	Narodowych	Strategicznych	
Ramach	Odniesienia.	 Każde	 państwo	 członkowskie	 zobowiązane	 było	 przygotować	 taki	 dokument	
zgodnie	z	wytycznymi	Komisji.	W	Polsce	nosi	on	nazwę	„Narodowa	Strategia	Spójności”	(NSS).
Narzędziami	realizacji	celów	NSS	są	tzw.	programy	operacyjne:
•	Program	Infrastruktura	i	Środowisko	(finansowany	w	ramach	EfRR	i	funduszu	Spójności);
•	Program	Innowacyjna	Gospodarka	(EfRR);
•	Program	Kapitał	Ludzki	(EfS);
•	Program	Rozwój	Polski	Wschodniej	(EfRR);
•	Program	Pomoc	Techniczna	(EfRR);
•	Programy	Europejskiej	Współpracy	Terytorialnej	(EfRR);
•	16	regionalnych	programów	operacyjnych	(EfRR).

Polskie programy operacyjne, w ramach których o dofinansowanie mogą się ubiegać organizacje 
pozarządowe, zostały opisane w części II A, natomiast programy regionalne w części II B.

Instytucją	odpowiedzialną	po	stronie	Komisji	Europejskiej	jest	Dyrekcja	Generalna	ds.	Polityki	Regio-
nalnej.

Podstawa	prawna	(wybrane	rozporządzenia)
Rozporządzenie	Rady	nr	1083/2006	(WE)	z	11	lipca	2006	r.	ustanawiające	przepisy	ogólne	dotyczą-
ce	Europejskiego	funduszu	Rozwoju	Regionalnego,	Europejskiego	funduszu	Społecznego	oraz	fundu-
szu	Spójności	i	uchylające	rozporządzenie	nr	1260/1999	(WE)	(Dz.	U.	L	210	z	31.7.2006)
Rozporządzenie	Parlamentu	Europejskiego	i	Rady	nr	1081/2006	(WE)	z	5	lipca	2006	r.
w	sprawie	Europejskiego	funduszu	Społecznego	i	uchylające	rozporządzenie	nr	1784/1999	(WE)	(Dz.	
U.	L	210	z	31.7.2006)
Rozporządzenie	Parlamentu	Europejskiego	i	Rady	nr	1080/2006	(WE)	z	5	lipca	2006	r.	w	sprawie	
Europejskiego	funduszu	Rozwoju	Regionalnego	i	uchylające	rozporządzenie	nr	1783/1999	(WE)	(Dz.	
U.	L	210	z	31.7.2006)
Rozporządzenie	 Rady	 nr	 1084/2006	 (WE)	 z	 11	 lipca	 2006	 r.	 ustanawiające	 fundusz	 Spójności	
i	uchylające	rozporządzenie	nr	1164/94	(WE)	(Dz.	U.	L	210	z	31.7.2006)
Rozporządzenie	Parlamentu	Europejskiego	i	Rady	nr	396/2009	(WE)	z	6	maja	2009	r.	zmieniające	
rozporządzenie	 nr	 1081/2006	 (WE)	w	 sprawie	 Europejskiego	 funduszu	 Społecznego	w	 celu	 roz-
szerzenia	 rodzajów	kosztów	kwalifikujących	się	do	objęcia	dofinansowaniem	z	EfS	 (Dz.	U.	L	126	
z	21.5.2009)
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inStruMenty polityki rolneJ i rozwoJu oBSzarÓw wieJSkich oraz polityki ryBołÓwStwa
Druga	pod	względem	wielkości	część	budżetu	przeznaczana	jest	na	wydatki	związane	z	rolnictwem,	
rybactwem,	rozwojem	obszarów	wiejskich	i	środowiskiem	naturalnym.	Instrumentami,	w	ramach	któ-
rych	finansowane	są	działania	w	tych	obszarach,	są:	Europejski	fundusz	Rolniczy	Rozwoju	Obszarów	
Wiejskich	(EfRROW)	i	Europejski	fundusz	Rybacki	(EfR).

Fundusz Rolniczy Rozwoju obszarów wiejskich
W	2005	r.	Komisja	Europejska	przyjęła	nowe	ramy	prawne	służące	finansowaniu	Wspólnej	Polityki	
Rolnej	(WPR).	Ustanowione	zostały	wówczas	dwa	instrumenty	finansowe:
•	Europejski	fundusz	Rolniczy	Gwarancji	(EfRG),	który	finansuje:	interwencje	w	zakresie	regulacji	
rynków	rolnych,	refundacje	w	przypadku	wywozu	produktów	rolnych	do	państw	trzecich	oraz	płatno-
ści	bezpośrednie	dla	rolników	przewidziane	w	ramach	Wspólnej	Polityki	Rolnej;
•	Europejski	 fundusz	 Rolniczy	 Rozwoju	 Obszarów	Wiejskich,	 z	 którego	 finansowane	 są	w	 latach	
2007	–	2013	programy	rozwoju	obszarów	wiejskich	w	państwach	członkowskich.

Dla	organizacji	pozarządowych	istotny	jest	ten	ostatni.	Przyczynia	się	on	do	wspierania	zrównoważo-
nego	rozwoju	obszarów	wiejskich	na	terytorium	całej	UE,	uzupełniając	WPR,	politykę	spójności	oraz	
wspólną	politykę	rybołówstwa.	Poprawa	konkurencyjności	sektora	rolnego	i	leśnego;	poprawa	środo-
wiska	naturalnego	i	terenów	wiejskich;	jakość	życia	na	obszarach	wiejskich	i	różnicowanie	gospodarki	
wiejskiej	oraz	podejście	Leader	to	priorytety,	na	których	koncentrują	się	finansowane	z	EfRROW	przy-
gotowane	przez	państwa	członkowskie	programy	rozwoju	obszarów	wiejskich.	Razem	z	funduszami	
strukturalnymi	i	funduszem	Spójności	EfRROW	przyczynia	się	do	zmniejszenia	różnic	gospodarczych	
między	regionami	UE.

fundusz	wdrażany	jest	na	poziomie	krajów	członkowskich	UE.	Kierując	się	wytycznymi	Komisji,	po-
szczególne	kraje	przygotowują	najpierw	strategiczne	plany	wykorzystania	 funduszy,	które	zawierają	
analizę	potrzeb	danego	kraju	oraz	określają	priorytety,	 jakimi	kraj	będzie	 się	kierował	przy	wydat-
kowaniu	pieniędzy.	Następnie	przygotowywane	są	programy	operacyjne,	które	szczegółowo	opisują,	
jakie	działania	 i	 przez	kogo	mogą	być	 realizowane,	 oraz	określają,	 kto	 jaką	kwotę	wsparcia	może	
otrzymać.
Polska przygotowała Krajowy Plan strategiczny Rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007 – 2013, 
na podstawie którego powstał program pod nazwą Program Rozwoju obszarów wiejskich (PRow). 
Informacje o tym programie oraz opis działań, w których o dofinansowanie mogą się ubiegać orga-
nizacje pozarządowe, znajdą Państwo w części II A Przewodnika.

Instytucją	odpowiedzialną	po	stronie	Komisji	Europejskiej	jest	Dyrekcja	Generalna	ds.	Rolnictwa	i	Roz-
woju	Obszarów	Wiejskich.

Podstawa	prawna
Rozporządzenie	Rady	nr	1290/2005	(WE)	z	21	czerwca	2005	r.	w	sprawie	finansowania	wspólnej	
polityki	rolnej	(Dz.	U.	L	209	z	11.8.2005)
Rozporządzenie	Rady	nr	1698/2005	(WE)	z	20	września	2005	r.	w	sprawie	wsparcia	rozwoju	obsza-
rów	wiejskich	przez	Europejski	fundusz	Rolny	na	rzecz	Rozwoju	Obszarów	Wiejskich	(Dz.	U.	L	277	
z	21.10.2005)
Rozporządzenie	Rady	nr	2006/144	(WE)z	20	lutego	2006	r.	w	sprawie	strategicznych	wytycznych	
Wspólnoty	dla	rozwoju	obszarów	wiejskich	(Dz.	U.	L	55	z	25.2.2006)

europeJSki FunduSz ryBacki
Zgodnie	 z	 Traktatami	UE	 zarządzanie	 rybołówstwem	 jest	 jedną	 z	 tych	 dziedzin,	 które	 leżą	w	wy-
łącznych	kompetencjach	UE.	Dzisiejsza	Wspólna	Polityka	Rybołówstwa	(WPRyb)	wdrażana	jest	od	
2002	r.,	kiedy	to	przeprowadzono	jej	gruntowną	reformę.	Jednak	jej	założenia	nie	przystają	już	do	
rzeczywistości,	dlatego	Komisja	Europejska	zainicjowała	w	2009	r.	nową	fazę	reform.	W	pierwszej	
połowie	roku	opublikowano	Zieloną	Księgę	w	sprawie	reformy	wspólnej	polityki	rybołówstwa,	zaś	do	
końca	roku	toczyły	się	szerokie	konsultacje	społeczne	mające	na	celu	zebranie	opinii	przedstawicieli	



zainteresowanego	sektora	i	wszystkich	osób	zainteresowanych	przyszłością	rybołówstwa	w	Europie.	
Reforma	ma	zostać	wdrożona	do	2013	r.	Do	tego	czasu	będzie	funkcjonował	utworzony	w	2006	r.	
Europejski	fundusz	Rybacki,	który	ma	na	celu	wspieranie	zrównoważonego	rozwoju	sektora	rybactwa	
i	obszarów	głównie	od	niego	zależnych,	a	także	rybołówstwa	śródlądowego.	EfR	obejmuje	pięć	priory-
tetów:	adaptacja	floty,	akwakultura,	rybołówstwo	śródlądowe,	przetwórstwo	i	obrót,	działania	służące	
wspólnemu	interesowi,	trwały	rozwój	obszarów	rybołówstwa,	pomoc	techniczna.
Tak	jak	w	przypadku	EfRROW,	poszczególne	państwa	członkowskie	opracowują	najpierw	plany	stra-
tegiczne,	 a	 następnie	 program	 operacyjny	 w	 celu	 realizacji	 polityki	 i	 priorytetów,	 które	mają	 być	
współfinansowane	z	EfR.
Polska przygotowała strategię Rozwoju Rybołówstwa na lata 2007 – 2013, na podstawie której 
powstał program pod nazwą Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 
rybackich (Po RYBY). Informacje o tym programie oraz opis działań, w których o dofinansowanie 
mogą się ubiegać organizacje pozarządowe, znajdą Państwo w części II A Przewodnika.

Instytucją	odpowiedzialną	po	stronie	Komisji	Europejskiej	jest	Dyrekcja	Generalna	ds.	Rybołówstwa	
i	Gospodarki	morskiej.

Podstawa	prawna
Rozporządzenie	Rady	nr	2371/2002	 (WE)	z	20	grudnia	2002	 r.	w	sprawie	ochrony	 i	 zrównowa-
żonej	 eksploatacji	 zasobów	 rybołówstwa	w	 ramach	wspólnej	 polityki	 rybołówstwa	 (Dz.	U.	 L	 358	
z	31.12.2002)
Rozporządzenie	Rady	nr	1198/2006	(WE)	z	27	 lipca	2006	r.	w	sprawie	Europejskiego	funduszu	
Rybackiego	(Dz.	U.	L	223	z	15.8.2006)
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czĘŚĆ ii

FunduSze polityki 
SpÓJnoŚci ue doStĘpne 
na pozioMie kraJowyM (a) 
i reGionalnyM (B)
Część	ta	poświęcona	jest	programom	(tzw.	operacyjnym),	na	podstawie	których	wydawane	są	pienią-
dze	z	pomocy	finansowej	przyznanej	Polsce	przez	Unię	Europejską.	Podstawowe	informacje	na	temat	
funduszy,	z	których	są	finansowane	(Europejski	fundusz	Społeczny,	Europejski	fundusz	Rozwoju	Re-
gionalnego	i	fundusz	Spójności),	zostały	zasygnalizowane	w	części	I	Przewodnika.

Używane	tu	określenie	„fundusze	UE	dostępne	na	poziomie	krajowym	i	regionalnym”	oznacza	fun-
dusze	przyznane	i	kontrolowane	przez	Komisję	Europejską,	ale	zarządzane	i	wdrażane	na	poziomie	
krajowym	i	regionalnym.

Zebrane	w	 tej	części	 informacje	pochodzą	z	oficjalnych	dokumentów	przygotowanych	dla	każdego	
programu.	Podstawowe	dokumenty	to:	sam	program	(jego	ogólna	treść)	oraz	szczegółowy	opis	priory-
tetów	(SzOP).	Ogólnie	rzecz	biorąc,	programy	pokazują,	kto	i	na	co	może	otrzymać	dotację,	natomiast	
SzOP	zawiera	informacje	szczegółowe.	Precyzyjnie	opisując	typy	projektów,	potencjalnych	beneficjen-
tów,	grupy	docelowe	działań,	poziom	dofinansowania	oraz	system	wyboru	projektów,	SzOP	wskazu-
je	potencjalnym	wnioskodawcom	możliwości	 i	sposób	realizacji	projektów	oraz	ułatwia	prawidłowe	
przygotowanie	wniosku	o	dofinansowanie.	Uwaga:	zapisy	dokumentów	mogą	ulegać	modyfikacjom	
(szczególnie	 często	 dzieje	 się	 to	 w	 przypadku	 SzOP-ów	 programów	 regionalnych),	 dlatego	 należy	
bazować	na	najnowszych	wersjach.	Przedstawione	w	II	części	wyciągi	pochodzą	z	programów	i	ich	
uszczegółowień	aktualnych	w	listopadzie	2009	r.

Oba	wspomniane	wyżej	dokumenty,	czyli	program	i	uszczegóławiający	go	SzOP,	są	dokumentami	kra-
jowymi	przygotowanymi	na	podstawie	zapisów	ustawy	z	6	grudnia	2006	r.	o	zasadach	prowadzenia	
polityki	rozwoju1.	Zgodnie	z	tą	ustawą	obowiązek	przygotowania	SzOP	spoczywa	na	instytucji	zarzą-
dzającej	programem	operacyjnym.

Każdy	program	operacyjny	został	wyposażony	we	własny	pakiet	dokumentów,	dlatego	w	celu	uzyska-
nia	pełnego	obrazu	możliwości	uzyskania	dotacji,	warto	się	z	nimi	zapoznać.	Ponadto	na	stronach	
internetowych	programów	można	znaleźć	harmonogramy	uruchomienia	ich	działań.

Ważnym	źródłem	informacji	na	temat	kryteriów,	jakie	powinien	spełniać	projekt	kwalifikujący	się	do	otrzy-
mania	dofinansowania,	jest	dokumentacja	konkursowa	przygotowywana	przed	rozpoczęciem	każdego	
konkursu	w	ramach	programów	operacyjnych	(dotyczy	działań,	w	których	przewidziano	tryb	konkursowy).

Istotnym	 źródłem	 informacji	 są	 także	 wydawane	 przez	Ministra	 Rozwoju	 Regionalnego	 wytyczne,	
których	celem	 jest	 zapewnienie	 zgodności	 sposobu	wdrażania	programów	operacyjnych	z	prawem	
UE,	spełnienie	wymagań	określanych	przez	Komisję	Europejską	oraz	zapewnienie	jednolitości	zasad	
wdrażania	programów	operacyjnych.	Wytyczne	nie	są	aktami	prawnymi,	wydawane	są	na	mocy	usta-
wy	o	zasadach	prowadzenia	polityki	rozwoju.

1	 	Ustawa	z	dnia	6	grudnia	2006	r.	o	zasadach	prowadzenia	polityki	rozwoju	(Dz.	U.	Nr	227,	poz.	1658,	z	późn.	zm.)
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Należy	się	również	zapoznać	się	z	innymi	aktami	prawnym2,	np.	regulującymi	zasady	udzielania	po-
mocy	publicznej	i	zamówień	publicznych.

W	przypadku	szczególnie	interesującego	dla	organizacji	pozarządowych	Programu	Kapitał	Ludzki	jest	
jeszcze	jeden	typ	dokumentów,	z	którymi	należy	się	zapoznać.	Są	to	tzw.	plany	działania3.	Skąd	taka	
potrzeba?	PO	KL	(skrót	pochodzi	od	pełnej	nazwy	programu:	Program	Operacyjny	Kapitał	Ludzki)	jest	
wdrażany	dwutorowo:	na	poziomie	centralnym	i	regionalnym.	Województwa	–	bardzo	zróżnicowane	
w	rozwoju	–	wymagają	zastosowania	innych	ścieżek	jego	wdrażania,	różnych	typów	projektów.	Stąd	
konieczność	opracowania	bardziej	precyzyjnych	dokumentów.	W	efekcie	wprowadzono	roczne	plany	
wdrażania	pomocy,	oddzielne	dla	każdego	priorytetu	i	województwa	(Priorytety	6.	–	9.).	W	PO	KL	
priorytetów	określono	10:	pięć	wdrażanych	centralnie,	cztery	wdrażane	regionalnie	w	16	wojewódz-
twach	oraz	pomoc	techniczna.	W	sumie	co	roku	zatwierdzanych	jest	ponad	90	Planów	działania.

Tak	jak	w	części	I,	tak	i	tu,	przyjęliśmy	zasadę	niepodawania	w	opisie	programów	przypisanych	im	
kwot,	aby	nie	utrudniać	odbioru	Przewodnika.	W	związku	z	dużymi	różnicami	kursu	złotego	względem	
euro,	informacje	te	nie	byłyby	miarodajne.

Adresy	 stron	 internetowych	 opisanych	 programów,	 instytucji	 odpowiedzialnych	 za	 ich	 zarządzanie	
i	wdrożenie	zostały	zebrane	w	Załączniku	II:	A	–	dla	części	poświęconej	programom	krajowym	oraz	B	
–	dla	programów	regionalnych.	

wSkazÓwki dotyczące źrÓdeł inForMacJi 
o MoŻliwoŚciach uzySkania doFinanSowania
Jeśli	próbowali	Państwo	szukać	informacji	na	temat	funduszy	UE,	to	wiedzą	już,	że	istnieje,	zwłaszcza	
w	 internecie,	 całe	mnóstwo	materiałów.	Problemem	 jest	wyłuskanie	 tych	wartościowych:	 rzetelnie	
i	klarownie	opisujących	kwestię.	Skupimy	się	tu	więc	na	źródłach	informacji	przygotowanych	przez	
administrację	publiczną	oraz	na	wybranych	źródłach	pozarządowych.

Strony internetowe adMiniStracJi

strony Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (programy krajowe)
Przede	wszystkim	należy	zajrzeć	na	stronę	internetową	Ministerstwa	Rozwoju	Regionalnego	(MRR),	
które	jest	główną	instytucją	zarządzającą	funduszami	z	Unii	(www.mrr.gov.pl),	oraz	do	prowadzonego	
przez	ten	resort	portalu	poświęconego	funduszom	(www.funduszeeuropejskie.gov.pl).	Na	obu	witry-
nach	znajdziemy	zarówno	podstawowe,	jak	i	bardzo	szczegółowe	informacje	(często	niestety	podane	
w	mało	przystępnym	żargonie).
Skupmy	się	na	Portalu	funduszy	Europejskich,	ponieważ	powstał	on	właśnie	po	to,	by	służyć	informa-
cją	i	promować	fundusze	wśród	obywateli4.	Badania	zlecane	regularnie	przez	MRR	pokazują,	że	osoby	
zainteresowane	 pieniędzmi	 unĳnymi	 poszukują	 informacji	 przede	wszystkim	w	 internecie,	 szukają	
również	kontaktu	z	konsultantami,	którzy	doradzą,	co	zrobić,	by	uzyskać	dotację.	Ministerstwo	stwo-
rzyło	więc	w	2008	r.	nowy	serwis,	a	także	skonsolidowało	i	wzmocniło	sieć	punktów	informacyjnych	
oferujących	bezpłatną	pomoc	wykwalifikowanych	specjalistów.

2	 	www.mrr.gov.pl/ministerstwo/prawo/obowiazujace_prawo/Strony/lista.aspx
3	 	Szczegółowe	informacje	na	temat	planów	działania	można	znaleźć	w	magazynie	federacji	Organizacji	Pozarządowej	
Centrum	Szpitalna	EUlotka	nr	4(27)	z	marca	2009	r.	(www.ngo.pl/files/ue.ngo.pl/public/eulotka/EUlotka-4-27.pdf)	oraz	
w	artykule	nr	5/2008	„Plany	działania	w	systemie	PO	KL”	z	serii	„Jak	się	poruszać	w	systemie	wdrażania	funduszy	
Europejskich	2007	–	2015?	Podpowiedzi	dla	 członków	komitetów	monitorujących”	wydawanej	przez	Ogólnopolską	
federację	 Organizacji	 Pozarządowych	 (http://ofop.engo.pl/files/ofop.engo.pl/public/art_5_Plany_dzialania/art_5_Pla-
ny_dzialania.pdf).
4	 	Może	pamiętają	Państwo	kampanię	informacyjno-promocyjną	funduszy	z	końca	2008	r.,	która	zapisała	się	głównie	
spotem	pod	hasłem	„Brodaczom	podobno	nie	dają...”.	Przygotowując	kampanię,	MRR	przeprowadziło	badania,	z	których	
wynikało,	że	wiedza	Polaków	na	temat	możliwości,	jakie	dają	te	fundusze,	jest	wciąż	niewielka.	Na	kampanię	złożyły	
się	m.in.	spoty	 telewizyjne	 i	 radiowe	emitowane	w	regionalnych	 i	ogólnopolskich	stacjach	telewizyjnych	 i	 radiowych.	
Przygotowano	również	billboardy	do	wyeksponowania	w	51	miastach	Polski.	Na	ten	cel	MRR	wydało	ponad	4,87	mln	zł	
z	programu	Pomoc	Techniczna.
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fundusze	to	niewątpliwie	kwestia	skomplikowana.	Trudno	przekazać	informacje	o	nich	prosto	i	jasno.	
Poprzednia	 odsłona	 serwisu	 informacyjnego	MRR	 istniała	 pod	 nazwą	 „fundusze	 strukturalne”,	 co	
zapewne	niewiele	mówiło	osobom	niestykającym	się	na	co	dzień	z	tą	tematyką.	Ministerstwo,	wraz	
z	zaangażowaną	do	tego	zadania	agencją	reklamową,	sięgnęło	więc	po	nieco	prostszy	język	i	spójną	
wizualizację.	Teraz	mowa	jest	o	„funduszach	europejskich”,	co	być	może	jednak	zanadto	upraszcza	
sprawę	–	chodzi	tu	przecież	o	fundusze	pochodzące	wyłącznie	z	Unii	Europejskiej.	A	przecież	istnieją	
fundusze	–	przekazywane	m.in.	Polsce	–	przez	kraje	europejskie	nienależące	do	Unii:	kończące	się	już	
pieniądze	przekazane	przez	Norwegię,	Islandię	i	Liechtenstein	w	ramach	tzw.	Mechanizmu	finanso-
wego	Europejskiego	Obszaru	Gospodarczego	oraz	Norweskiego	Mechanizmu	finansowego	(potocznie	
znane	jako	fundusze	norweskie)	oraz	uruchomiony	w	2008	r.	Szwajcarsko-Polski	Program	Współpracy	
(analogicznie	nazywany	funduszami	szwajcarskimi).	W	obu	przypadkach	przyznanie	tej	bezzwrotnej	
pomocy	zagranicznej	miało	związek	z	przystąpieniem	naszego	i	innych	krajów	do	Unii	Europejskiej	
i	EOG.	Nie	zmienia	 to	 jednak	 faktu,	 że	państwa-darczyńcy	członkami	UE,	 jak	dotąd,	nie	są.	Stąd	
wydaje	mi	się,	że	określeniem	najbardziej	adekwatnym	są	po	prostu	„fundusze	unĳne”	 („fundusze	
UE”),	a	precyzyjniej	–	 „fundusze	unĳne	na	poziomie	krajowym”	 (jako	że	 istnieją	 także,	opisane	w	
części	 I	Przewodnika,	 fundusze	unĳne	dostępne	dla	wszystkich	krajów	członkowskich,	a	 także	dla	
krajów	spoza	UE,	np.	program	Młodzież	w	działaniu,	Europa	dla	obywateli,	Kultura	czy	Uczenie	się	
przez	całe	życie).

Na	plus	zapisujemy	to,	że	przygotowana	w	ramach	kampanii	strona	internetowa	i	materiały	dotyczące	
funduszy	utrzymane	są	w	tej	samej	kolorystyce.	Powinno	się	to	przyczynić	się	do	większej	„przyswa-
jalności”	 tematu.	Zabiegi	 te	są	zgodne	z	zaakceptowaną	przez	Komisję	Europejską	w	październiku	
2008	r.	polską	„Strategią	komunikacji	funduszy	Europejskich”,	określającą	podstawowe	zasady	pro-
wadzenia	działań	informacyjno-promocyjnych	i	edukacyjnych	na	temat	wszystkich	programów	współ-
finansowanych	z	pieniędzy	unĳnych	na	lata	2007	–	2013.
Portal	przydatny	jest	zarówno	osobom	niezaznajomionym	z	funduszami,	jak	i	tym,	które	już	realizo-
wały	bądź	aktualnie	realizują	projekty	z	nich	finansowane.	Podzielony	został	na	dwie	główne	części:	
„Chcę	realizować	projekty	z	funduszy	Europejskich”	oraz	„Realizuję	projekty	finansowane	z	funduszy	
Europejskich”.	Oferuje	również:
•	wyszukiwarkę	 dotacji	UE,	 kalendarze	wydarzeń,	 szkoleń	 i	 naborów	wniosków,	 zapisy	online na 
konferencje	i	szkolenia;
•	poradnik,	który	prowadzi	krok	po	kroku	przez	poszczególne	etapy	realizacji	projektu	–	od	podpisania	
umowy	aż	do	zakończenia	projektu;	można	także	sprawdzić,	na	jakim	etapie	pracy	związanej	z	pro-
jektem	znajduje	się	prowadząca	go	osoba,	i	dowiedzieć	się,	jakie	jeszcze	zadania	i	problemy	przed	nią	
stoją.

Na	głównej	stronie	znajdziemy	ponadto	odnośniki	do	najważniejszych	kwestii	związanych	z	fundu-
szami.	Możemy	przejrzeć	aktualizowaną	raz	na	kwartał	listę	beneficjentów5	(czyli	podmiotów,	które	
dostały	 dofinansowanie	 na	 swoje	 przedsięwzięcia),	 zapoznać	 się	 ze	 stanem	 realizacji	 programów,	
zobaczyć,	gdzie	w	naszym	województwie	znajdują	się	punkty	informacyjne,	poznać	zasady	regulujące	
promowanie	funduszy,	dowiedzieć	się	o	inicjatywie	MRR,	pod	nazwą	„Proste	fundusze”,	w	ramach	
której	zespół	ekspertów-praktyków	bada	indywidualne	i	systemowe	przypadki	nieprawidłowości	i	nad-
miernej	 komplikacji	 procedur,	 zapoznać	 się	 z	 raportami	 ewaluacyjnymi	 oraz	 znaleźć	 podstawowe	
informacje	na	temat	Unii	Europejskiej.
W	serwisie	znajdziemy	też	odnośniki	do	stron	poszczególnych	programów	operacyjnych.

strony innych resortów i jednostek administracji publicznej (programy krajowe)
Warto	zajrzeć	na	strony	ministerstw,	które	zajmują	się	wdrażaniem	różnych	priorytetów	w	poszcze-
gólnych	programach.	Dla	przykładu:	Instytucją	Zarządzającą	(IZ)	dla	Programu	Infrastruktura	i	Śro-
dowisko	 jest	minister	właściwy	ds.	 rozwoju	 regionalnego,	który	wykonuje	 swoje	 funkcje	 z	pomocą	
Departamentu	Koordynacji	 Programów	 Infrastrukturalnych	w	MRR.	 IZ	 przekazała	 realizację	 części	
swoich	zadań	instytucjom	pośredniczącym	(IP),	tj.	innym	ministrom,	którzy	po	uzgodnieniu	z	IZ	mogą	

5	 	Obowiązek	informowania	opinii	publicznej	o	tym,	jak	wydawane	są	unĳne	fundusze,	nakłada	na	państwa	członkow-
skie	Europejska	Inicjatywa	Przejrzystości.	Więcej	o	inicjatywie:	http://ec.europa.eu/transparency/eti/index_en.htm.
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przekazać	dalej	kompetencje	instytucji	pośredniczącej	II	stopnia,	zwanej	także	instytucją	wdrażającą	
(IP2/	 IW),	mającej	odpowiednie	kompetencje,	doświadczenie	oraz	zasoby	kadrowe.	W	praktyce	za	
Program	Infrastruktura	i	Środowisko	odpowiada	sześć	IP:	Ministerstwo	Środowiska,	Ministerstwo	In-
frastruktury,	Ministerstwo	Gospodarki,	Ministerstwo	Kultury	i	Dziedzictwa	Narodowego,	Ministerstwo	
Zdrowia	i	Ministerstwo	Nauki	i	Szkolnictwa	Wyższego	(każde	z	nich	zajmuje	się	priorytetem	lub	prio-
rytetami	odpowiadającymi	ich	profilowi)	oraz	osiem	IP2.
Szczegółowe	dane	kontaktowe	wszystkich	instytucji	zajmujących	się	wdrażaniem	programów	można	
znaleźć	na	stronach	poświęconych	poszczególnym	programom.

strony urzędów marszałkowskich i wojewódzkich urzędów pracy (Program Kapitał Ludzki)
Urzędy	marszałkowskie	zarządzają	czterema	priorytetami	(6.	–	9.)	Programu	Kapitał	Ludzki	realizo-
wanymi	na	poziomie	województw.	Urzędy	pracy	odpowiedzialne	są	za	wdrażanie	niektórych	działań	
w	ramach	tych	regionalnych	priorytetów.	Na	stronach	tych	urzędów	znajdziemy	informacje	o	prowadzo-
nych	aktualnie	naborach	wniosków,	obowiązującej	procedurze	konkursowej,	harmonogramie	ogłasza-
nia	konkursów,	wynikach	konkursów,	punktach	informacyjnych,	szkoleniach	dla	wnioskodawców	itd.

strony MRR (programy regionalne)
Podstawowe	informacje	o	regionalnych	programach	operacyjnych	(RPO)	można	znaleźć	w	portalu	re-
sortu	rozwoju	pełniącego	funkcję	Instytucji	Koordynującej	w	stosunku	do	tych	programów.	Znajdziemy	
tam	też	dane	kontaktowe	instytucji	zaangażowanych	we	wdrażanie	programu	w	danym	województwie.

strony urzędów marszałkowskich i jednostek samorządu terytorialnego (programy regionalne)
Szczegółowe	 informacje	 na	 temat	 regionalnych	 programów	 operacyjnych	 znajdziemy	 na	 stronach	
urzędów	marszałkowskich:	o	tym,	jakie	aktualnie	prowadzone	są	nabory	wniosków,	jaka	obowiązuje	
procedura	konkursowa,	jaki	jest	harmonogram	ogłaszania	konkursów,	gdzie	są	punkty	informacyjne,	
kiedy	organizowane	są	szkolenia	dla	wnioskodawców	itd.

Mapa dotacji UE
Zapewne	większość	z	nas	zadaje	sobie	pytanie,	jak,	gdzie	i	na	co	wydawane	są	fundusze	UE.	Warto	
zajrzeć	 do	 uruchomionego	 przez	Ministerstwo	Rozwoju	Regionalnego	 pod	 koniec	 2007	 r.	 serwisu	
Mapa	dotacji	UE,	który	pozwala	sprawdzić,	jakie	projekty	otrzymały	dofinansowanie.
Serwis	jest	prosty	w	obsłudze	i	przystępny	w	formie.	Zawiera	wykaz	współfinansowanych	z	funduszy	
Unii	Europejskiej	projektów,	które	zostały	 już	zrealizowane	w	Polsce.	Udostępniona	baza	obejmuje	
ponad	103	tys.	projektów	zrealizowanych	w	latach	2004	–	2006.	To	bogate	źródło	ciekawych	pomy-
słów	i	inspiracji.	Można	się	stąd	dowiedzieć,	jak	i	na	co	wydawać	unĳne	pieniądze.	Dodatkowo	część	
opisów	jest	uzupełniona	fotografiami,	prezentacjami,	filmami,	audycjami	lub	innymi	materiałami	in-
formacyjnymi	i	promocyjnymi.

Opisy	projektów	 znajdują	 się	w	części	 „Lista	projektów”.	Projekty	możemy	przeglądać	 za	pomocą	
interaktywnej	mapy	Polski.	Obok	mapy	znajduje	się	wyszukiwarka,	dzięki	której	możemy	zawęzić	na-
sze	poszukiwania	(możemy	wybrać	interesujący	nas	fundusz,	a	także	program	i	konkretne	działanie).	
Otrzymamy	listę	projektów	(stan	na	koniec	czerwca	2009	r.).	Przy	każdym	z	nich	widnieją	następu-
jące	informacje:	tytuł	projektu,	nazwa	beneficjenta	(podmiotu	realizującego	projekt),	kwota	całkowitej	
wartości	projektu	oraz	wysokość	wkładu	UE.	Dane	odzwierciedlają	stan	na	dzień	podpisania	umowy	
o	dofinansowanie.	W	drugiej	części	serwisu,	zatytułowanej	„Galeria	projektów”,	znajdziemy	szczegó-
łowe	opisy	inwestycji.	Trzecia	część	to	„Statystyki	i	porównania”.	Umożliwia	ona	sporządzenie	naj-
różniejszych	zestawień	statystycznych	na	temat	wykorzystania	funduszy	w	poszczególnych	regionach	
kraju.	Można	również	dokonywać	porównań	między	województwami,	a	następnie	wyeksportować	te	
dane	do	arkusza	kalkulacyjnego.

Serwis	może	być	rozwĳany	również	przez	samych	beneficjentów.	To	dobry	sposób	na	promocję	i	po-
kazanie,	że	organizacje	pozarządowe	także	realizują	ciekawe	projekty.	Aby	zamieścić	w	nim	swój	pro-
jekt,	wystarczy	ściągnąć	ze	strony:	www.mapa.funduszestrukturalne.gov.pl	instrukcję	oraz	niezbędne	
formularze,	wypełnić	je	i	przesłać	do	MRR,	wraz	z	opisem	projektu	na	płycie	CD.
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źrÓdła pozarządowe

Usługi informacyjne Federacji organizacji Pozarządowych Centrum szpitalna
W	ramach	naszego	Programu	Europejskiego	dostarczamy	na	portal	organizacji	pozarządowych	ngo.pl	
wiadomości	związane	z	Unią	Europejską	i	jej	funduszami,	przygotowane	specjalnie	pod	kątem	orga-
nizacji	pozarządowych.	Od	początku	2010	r.	oba	nasze	serwisy	dostępne	będą	w	nowej	odsłonie	gra-
ficznej:	Unia	Europejska	pod	adresem:	www.eu.ngo.pl	oraz	fundusze	strukturalne	–	www.fs.ngo.pl. 
Do	tego	czasu,	po	najświeższe	 informacje	warto	zajrzeć	na	główną	stronę	portalu:	www.ngo.pl	do	
kategorii:	fundusze	strukturalne6	i	Unia	Europejska7.	Serwisami	tymi	opiekuje	się	federacja	Organi-
zacji	Pozarządowych	Centrum	Szpitalna.	Aby	dostawać	zestaw	wiadomości	raz	w	tygodniu,	można	
subskrybować	newsletter	„Unia	Europejska”8.

Polecamy	także	prenumeratę	przygotowywanego	przez	nas Przeglądu	prasy	i	serwisów	informacyjnych9 
tworzonego	pod	kątem	wiadomości	dotyczących	funduszy	UE,	przydatnych	dla	organizacji	pozarzą-
dowych.
Zachęcamy	ponadto	do	zapoznania	się	z	magazynem	federacji	Organizacji	Pozarządowych	Centrum	
Szpitalna	EUlotka,	który	ukazuje	się	jako	wkładka	w	co	drugim	numerze	dwumiesięcznika	„gazeta.
ngo.pl”10.	W	EUlotce	znajdą	Państwo	szereg	artykułów	poświęconych	programom	i	funduszom	Unii	
Europejskiej	 dostępnym	 dla	 organizacji	 pozarządowych.	W	 każdym	 numerze	 zapowiadamy	 warte	
uwagi	wydarzenia	i	zamieszczamy	informacje	o	zaproszeniach,	konkursach,	przetargach	i	konsulta-
cjach	społecznych	prowadzonych	przez	instytucje	Unii	Europejskiej.	Numery	archiwalne	w	wersji	pdf 
można	znaleźć	na	stronie:	www.ngo.pl/x/161402.

Usługi informacyjne ogólnopolskiej Federacji organizacji Pozarządowych
Polecamy	rozpoczętą	w	2008	r.	serię	artykułów	OfOP	pt.	„Jak	się	poruszać	w	systemie	wdrażania	
funduszy	Europejskich	2007	–	2015?	Podpowiedzi	dla	członków	komitetów	monitorujących”11.	Seria	
powstaje	w	ramach	projektu	wspierania	pozarządowych	członków	komitetów.	Jest	 to	cenne	źródło	
informacji	na	temat	działania	systemu	wdrażania	unĳnych	funduszy	oraz	udziału	w	nim	środowiska	
pozarządowego.	Artykuły	w	wersji	elektronicznej	dostępne	są	na	stronie	OfOP:	www.ofop.eu w za-
kładce	„Nasze	artykuły	i	ekspertyzy”	oraz	archiwum	pod	adresem	http://ofop.engo.pl/x/418364.

OfOP	zaprasza	również	do	korzystania	z	forum	dyskusyjnego:	www.jaobywatel.pl	(Dialog	obywatelski	
–	reprezentacja	sektora),	gdzie	można	podzielić	się	doświadczeniami	z	pracy	w	komitetach	monitoru-
jących,	współpracy	z	organizacjami	i	innymi	członkami	danego	komitetu.	Można	tam	również	znaleźć	
aktualny	spis	reprezentantów	pozarządowych	w	komitetach:	www.jaobywatel.pl/komitety	oraz	dane	
sekretariatów	poszczególnych	komitetów:	www.jaobywatel.pl/sekretariaty.	Obydwie	bazy	danych	są	
dostępne	 również	przez	stronę:	www.ofop.eu	odpowiednio	w	zakładkach	„Baza	członków”	 i	 „Baza	
sekretariatów”.

SieĆ punktÓw inForMacyJnych
Na	terenie	całego	kraju	działają	punkty	informujące	o	funduszach	UE.	Zakres	ich	działania	i	poziom	
jakości	usług	był	w	poprzednich	latach	często	bardzo	różny,	dlatego	od	pewnego	czasu	Ministerstwo	
Rozwoju	Regionalnego	nosiło	się	z	zamiarem	połączenia	punktów	w	 jedną	sieć	 i	ujednolicenia	 ich	

6	http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/22730,30770.html
7	http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/22730,48399.html
8	http://wiadomosci.ngo.pl/prenumerata
9	Zgłoszenia:	newsletter@eu.ngo.pl.
10	Dwumiesięcznik	 wydawany	 jest	 przez	 Stowarzyszenie	 Klon/Jawor	 i	 dostępny	 wyłącznie	 w	 prenumeracie.	Więcej	
informacji:	www.gazeta.ngo.pl.
11	Komitet	monitorujący	to	podmiot	powoływany	w	celu	dokonywania	oceny	oraz	nadzorowania	danego	programu	ope-
racyjnego.	Jego	zadaniem	jest	m.in.	zatwierdzanie	kryteriów	wyboru	projektów,	akceptowanie	uszczegółowień	programu,	
okresowe	badanie	postępu	w	zakresie	osiągnięcia	szczegółowych	celów	określonych	w	programie	 i	uszczegółowieniu	
programu.	W	skład	komitetu	monitorującego	program	wchodzą	przedstawiciele	 strony	 rządowej,	 samorządowej	 oraz	
partnerów	społecznych	i	gospodarczych.



działań.	Nie	 chciano	 tworzyć	 kolejnych,	 ale	wykorzystać	 już	 istniejące	 –	w	 taki	 sposób,	 by	 osoby	
korzystające	z	nich	mogły	na	miejscu	uzyskać	wszelkie	potrzebne	informacje,	zarówno	na	temat	pro-
gramów	ogólnokrajowych,	jak	i	regionalnych,	i	by	nie	były	odsyłane	do	kolejnych	instytucji.
Obecnie	 sieć	 liczy	16	punktów	wojewódzkich	 oraz	 kilkadziesiąt	 lokalnych	 (od	 kilku	 do	 kilkunastu	
w	poszczególnych	województwach),	a	także	jeden	punkt	centralny	przy	MRR.

Punkty	działają	w	ramach	projektu	MRR	„System	Informacji	o	funduszach	Europejskich	na	lata	2007	
–	2013”,	którego	celem	jest	koordynacja	i	rozwój	w	całej	Polsce	sieci	punktów	oferujących	w	jednym	
miejscu	bezpłatną	 informację	o	wszystkich	programach	operacyjnych	w	ramach	Narodowej	Strate-
gii	Spójności.	Projekt	 jest	współfinansowany	z	puli	Europejskiego	funduszu	Rozwoju	Regionalnego	
w	ramach	Programu	Operacyjnego	Pomoc	Techniczna	oraz	z	budżetu	państwa.	Za	funkcjonowanie	
punktów	wojewódzkich	 i	 lokalnych	 odpowiadają	 urzędy	marszałkowskie,	 z	 którymi	 resort	 rozwoju	
podpisał	stosowne	porozumienia.

Wśród	punktów	warto	wymienić	sieć	regionalnych	ośrodków	Europejskiego	funduszu	Społecznego	(RO	
EfS),	nierzadko	prowadzone	przez	organizacje	pozarządowe.	RO	EfS	organizują	szkolenia,	świadczą	
usługi	informacyjne	i	doradcze	z	zakresu	aplikowania	o	pieniądze	EfS.	Sieć	nadzorowana	jest	przez	
Krajowy	Ośrodek	Europejskiego	funduszu	Społecznego	działający	od	2002	r.	przy	Polskiej	Agencji	
Rozwoju	Przedsiębiorczości.	Jego	zadaniem	jest	zapewnianie	sprawnego	rozwoju	kadr	zajmujących	
się	wdrażaniem	EfS	w	Polsce,	zapewnianie	jednolitego	standardu	usług	oraz	koordynowanie	sieci	RO	
EfS	(do	2015	r.	mają	działać	w	sumie	52	ośrodki).

W	2008	r.	KO	EfS	przekazał	kompetencje	w	zakresie	koordynacji	ośrodków	z	poziomu	centralnego	
na	wojewódzki	–	instytucje	pośredniczące	zaangażowane	we	wdrażanie	regionalnych	priorytetów	Pro-
gramu	Kapitał	Ludzki	same	wybierają	(sukcesywnie,	w	trybie	konkursowym)	instytucje	prowadzące	
regionalne	ośrodki	EfS.	To	one	odpowiadają	za	koordynację	swoich	działań	oraz	rozliczenia	finansowe	
w	swoich	województwach.
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1. proGraM operacyJny  
 kapitał ludzki (po kl)
Głównym	 celem	programu	 jest	wzrost	 poziomu	 zatrudnienia	 i	 spójności	 społecznej,	 który	ma	 być	
osiągnięty	poprzez	realizację	celów	strategicznych:
•	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	gospo-
darce;
•	upowszechnienie	edukacji	społeczeństwa	na	każdym	etapie	kształcenia,	przy	równoczesnym	zwięk-
szeniu	jakości	usług	edukacyjnych	i	ich	silniejszym	powiązaniu	z	potrzebami	gospodarki	opartej	na	
wiedzy;
•	 zwiększenie	potencjału	administracji	publicznej	w	zakresie	opracowywania	polityk	 i	 świadczenia	
usług	wysokiej	jakości	oraz	wzmocnienie	mechanizmów	partnerstwa;
•	wzrost	spójności	terytorialnej.

Program	składa	się	z	dziesięciu	priorytetów	realizowanych	częściowo	na	poziomie	centralnym	(priory-
tety	1.	–	5.	i	10.),	a	częściowo	regionalnym	(6.	–	9.):
1.	Zatrudnienie	i	integracja	społeczna;
2.	Rozwój	zasobów	ludzkich	i	potencjału	adaptacyjnego	przedsiębiorstw	oraz	poprawa	stanu	zdrowia	
osób	pracujących;
3.	Wysoka	jakość	systemu	oświaty;
4.	Szkolnictwo	wyższe	i	nauka;
5.	Dobre	rządzenie;
6.	Rynek	pracy	otwarty	dla	wszystkich;
7.	Promocja	integracji	społecznej;
8.	Regionalne	kadry	gospodarki;
9.	Rozwój	wykształcenia	i	kompetencji	w	regionach;
10.	Pomoc	techniczna.

Pieniądze	z	komponentu	centralnego	są	przeznaczane	przede	wszystkim	na	wsparcie	efektywności	
struktur	 i	systemów	instytucjonalnych,	natomiast	z	komponentu	regionalnego	w	głównej	mierze	na	
wsparcie	dla	osób	i	grup	społecznych.

Organizacje	pozarządowe	mogą	się	ubiegać	o	dofinansowanie	projektów	w	dziewięciu	priorytetach.	
Mogą	być	również	projektodawcami	w	obszarze	innowacyjności	i	współpracy	ponadnarodowej.

Program	finansowany	jest	w	ramach	Europejskiego	funduszu	Społecznego	oraz	krajowych	pieniędzy	
publicznych.	Maksymalny	poziom	dofinansowania	wynosi	nawet	do	100%	kosztów	kwalifikowalnych.	
Minimalny	wkład	własny	beneficjenta	określa	instytucja	pośrednicząca.	Wartość	projektu:	minimum	
50	tys.	zł	(o	ile	nie	zostanie	określona	inaczej).

Instytucją	Zarządzającą	programem	jest	Ministerstwo	Rozwoju	Regionalnego	–	Departament	Zarzą-
dzania	Europejskim	funduszem	Społecznym.

priorytet 1: zatrudnienie i inteGracJa Społeczna
Celem	priorytetu	jest	modernizacja	publicznych	służb	zatrudnienia,	zwiększenie	zasięgu	oddziaływa-
nia	aktywnych	polityk	rynku	pracy	oraz	wzmocnienie	instytucji	pomocy	społecznej	i	budowa	partner-
stwa	na	rzecz	integracji	społecznej.
Organizacje	pozarządowe	mogą	być	projektodawcami	w	ramach	jednego	z	trzech	działań.
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Działanie 1.3 ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej
Celem	działania	jest	opracowywanie,	wdrażanie	i	promocja	ogólnopolskich	i	ponadregionalnych	roz-
wiązań	z	zakresu	aktywizacji	zawodowej	i	integracji	społecznej,	skierowanych	do	grup	znajdujących	
się	w	szczególnie	trudnej	sytuacji	na	rynku	pracy,	w	tym	w	szczególności:	młodzieży	zagrożonej	wyklu-
czeniem	społecznym,	osób	pozbawionych	wolności,	osób	niepełnosprawnych	oraz	członków	społecz-
ności	romskiej,	a	także	upowszechnianie	rozwiązań	na	rzecz	godzenia	życia	zawodowego	i	rodzinnego	
oraz	wyrównywania	szans	kobiet	i	mężczyzn	w	dostępie	do	zatrudnienia.
Organizacje	pozarządowe	mogą	przedkładać	wnioski	o	dofinansowanie	realizacji	projektów	tylko	w	ra-
mach	dwóch	z	pięciu	poddziałań.

Poddziałanie 1.3.1 Projekty na rzecz społeczności romskiej
Dofinansowanie	można	uzyskać	na	realizację	projektów	obejmujących	działania	z	zakresu	zatrud-
nienia,	edukacji,	integracji	społecznej	i	zdrowia,	przyczyniające	się	do	aktywizacji	społeczno-zawo-
dowej	społeczności	romskiej.
Grupą	docelową	są	członkowie	społeczności	romskiej,	instytucje	i	podmioty	działające	na	jej	rzecz	
w	Polsce	oraz	osoby	z	jej	otoczenia	(w	zakresie	wspólnych	projektów	prowadzących	do	integracji	
Romów	ze	społeczeństwem).
Instytucją	wdrażającą	jest	Władza	Wdrażająca	Programy	Europejskie.

Poddziałanie 1.3.2 Projekty na rzecz promocji równych szans kobiet i mężczyzn oraz godzenia 
życia zawodowego i rodzinnego
Projekty	realizowane	w	ramach	tego	poddziałania	mają	być	kierowane	do	osób	podejmujących	pra-
cę	po	przerwie	związanej	z	urodzeniem	dziecka	i/lub	wychowujących	dzieci	oraz	do	pracodawców.
Mogą	to	być	projekty	związane	z	wdrażaniem	i	upowszechnianiem	rozwiązań	służących	godzeniu	
życia	zawodowego	 i	 rodzinnego,	m.in.	poprzez	pilotażową	realizację	kompleksowych	programów	
powrotu	do	pracy	po	przerwie	związanej	z	urodzeniem	i	wychowaniem	dzieci,	sprzyjających	godze-
niu	życia	zawodowego	i	rodzinnego;	tworzenie	ośrodków	opieki	nad	dziećmi	w	miejscu	pracy	oraz	
rozwĳanie	alternatywnych	form	opieki	nad	dziećmi	(w	tym	m.in.	usług	opiekuńczych	świadczonych	
w	warunkach	domowych).	Wsparcie	mogą	także	uzyskać	projekty	nastawione	na	upowszechnianie	
i	promocję	alternatywnych	i	elastycznych	form	zatrudnienia	oraz	metod	organizacji	pracy,	a	także	
uelastycznianie	czasu	pracy	pracownika	–	m.in.	w	formie	telepracy,	pracy	w	niepełnym	wymiarze,	
pracy	rotacyjnej,	podziału	pracy	w	ramach	jednego	stanowiska	(job sharing).
Instytucją	wdrażającą	jest	Ministerstwo	Pracy	i	Polityki	Społecznej	–	Departament	Wdrażania	EfS.

priorytet 2: rozwÓJ zaSoBÓw ludzkich i potencJału adaptacyJneGo przedSiĘBiorStw oraz poprawa 
Stanu zdrowia oSÓB pracuJących
Celami	tego	priorytetu	są:	rozwój	i	poprawa	funkcjonowania	systemowego	wsparcia	adaptacyjności	
pracowników	i	przedsiębiorstw,	rozwój	wykwalifikowanej	i	zdolnej	do	adaptacji	siły	roboczej,	poprawa	
funkcjonowania	systemu	przewidywania	i	zarządzania	zmianą	gospodarczą	oraz	poprawa	stanu	zdro-
wia	osób	pracujących	poprzez	opracowywanie	programów	profilaktycznych	oraz	programów	wspiera-
jących	powrót	do	pracy.
Organizacje	pozarządowe	mogą	być	projektodawcami	w	ramach	jednego	z	trzech	działań	tego	prio-
rytetu.

Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki
Celem	działania	jest	podnoszenie	i	dostosowanie	do	wymogów	gospodarki	opartej	na	wiedzy	kwalifi-
kacji	pracowników	i	przedsiębiorców.
Jedno	z	poddziałań	(2.1.1)	wdrażane	jest	w	trybie	konkursowym,	wnioski	o	dofinansowanie	projektów	
mogą	składać	m.in.	podmioty	działające	na	rzecz	zatrudnienia,	rozwoju	zasobów	ludzkich	lub	poten-
cjału	adaptacyjnego	przedsiębiorców,	niebędące	przedsiębiorstwami.

Poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach
Grupą	docelową	projektów	realizowanych	w	ramach	tego	poddziałania	są	przedsiębiorcy	i	pracow-
nicy	przedsiębiorstw.
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Dofinansowanie	można	uzyskać	na:	realizację	ponadregionalnych	zamkniętych	projektów	szkoleń	i	do-
radztwa	dla	przedsiębiorców,	przygotowanych	na	podstawie	indywidualnych	strategii	rozwoju	firm,	
realizację	ogólnopolskich	otwartych	projektów	szkoleń	i	doradztwa,	a	także	na	studia	podyplomowe	
dla	osób	fizycznych	prowadzących	działalność	gospodarczą	oraz	pracowników	przedsiębiorstw.
Instytucją	wdrażającą	jest	Polska	Agencja	Rozwoju	Przedsiębiorczości.

priorytet 3: wySoka JakoŚĆ SySteMu oŚwiaty
Priorytet	ten	ma	się	przyczynić	do	wzmocnienia	systemu	edukacji	w	zakresie	monitoringu,	ewaluacji	
i	badań	edukacyjnych	oraz	ich	wykorzystania	w	polityce	edukacyjnej	i	zarządzaniu	oświatą;	podnie-
sienia	 jakości	 systemu	 kształcenia	 i	 doskonalenia	 nauczycieli;	 poprawy	 stopnia	 powiązania	 oferty	
w	zakresie	kształcenia	i	szkolenia	z	potrzebami	rynku	pracy,	w	szczególności	poprzez	dostosowywanie	
programów	nauczania	i	materiałów	dydaktycznych	(w	tym	podręczników)	oraz	wprowadzenie	nowych	
form	doskonalenia	 nauczycieli	w	przedsiębiorstwach,	 a	 także	 opracowania	 i	wdrożenia	Krajowych	
Ram	Kwalifikacji	i	Krajowego	Systemu	Kwalifikacji	oraz	upowszechnienia	uczenia	się	przez	całe	życie.
Organizacje	pozarządowe	mogą	być	projektodawcami	w	ramach	dwóch	działań.

Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia
Celem	działania	jest	zwiększenie	zdolności	systemu	do	kształcenia	zorientowanego	na	efekty	naucza-
nia	i	uczenia	się.
Dwa	z	czterech	poddziałań	w	tym	działaniu	są	wdrażane	w	trybie	konkursowym	–	organizacje	poza-
rządowe	mogą	przedkładać	w	nich	swoje	projekty.

Poddziałanie 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia
Do	grupy	docelowej	 tego	poddziałania	należą	m.in.:	 szkoły	 i	placówki	oświatowe,	administracja	
oświatowa,	organy	prowadzące	 szkoły	 i	 placówki,	 kuratoria	 oświaty	 i	 inne	 instytucje	 realizujące	
nadzór	pedagogiczny,	Centralna	Komisja	Egzaminacyjna	(CKE),	Okręgowe	Komisje	Egzaminacyjne	
(OKE)	oraz	Ministerstwo	Edukacji	Narodowej	(MEN),	Ministerstwo	Nauki	i	Szkolnictwa	Wyższego	
(MNiSW),	a	także	placówki	kształcenia	i	doskonalenia	nauczycieli.
W	poddziałaniu	 tym	można	 realizować	dwa	 typy	projektów:	przygotowanie	wybranych	 szkół	 do	
realizacji	praktyk	przez	studentów	zdobywających	wiedzę	w	zakresie	wykonywania	zawodu	nauczy-
ciela	oraz	uruchomienie	nowego	 typu	studiów	wyższych	 i	podyplomowych	przygotowujących	do	
wykonywania	zawodu	nauczyciela.
Instytucją	 wdrażającą	 jest	 Ministerstwo	 Edukacji	 Narodowej	 –	 Departament	 funduszy	 Struktu-
ralnych.

Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia
Odbiorcami	projektów	realizowanych	w	poddziałaniu	są	szkoły	i	placówki	oświatowe,	uczelnie	i	jed-
nostki	naukowe,	administracja	oświatowa,	organy	prowadzące	szkoły	i	placówki,	kuratoria	oświaty	
i	inne	instytucje	realizujące	nadzór	pedagogiczny,	CKE,	OKE,	MEN,	MNiSW	oraz	placówki	kształce-
nia	i	doskonalenia	nauczycieli,	a	także	dzieci	i	młodzież	przebywające	za	granicą.
Projekty	finansowane	w	ramach	tego	podziałania	mogą	obejmować	opracowanie	i	pilotażowe	wdro-
żenie	innowacyjnych	programów,	materiałów	dydaktycznych	i	metod	kształcenia	dotyczących	m.in.	
kształcenia	w	zakresie	nauk	matematycznych,	przyrodniczych	i	technicznych	oraz	przedsiębiorczo-
ści,	a	 także	ponadregionalne	programy	rozwĳania	kompetencji	kluczowych	uczniów,	w	szczegól-
ności	w	zakresie:	technologii	informacyjno-komunikacyjnych,	języków	obcych,	przedsiębiorczości,	
nauk	przyrodniczo-matematycznych.
Instytucją	 wdrażającą	 jest	 Ministerstwo	 Edukacji	 Narodowej	 –	 Departament	 funduszy	 Struktu-
ralnych.

Działanie 3.4 otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie
Celem	działania	jest	opracowanie	i	wdrożenie	Krajowych	Ram	Kwalifikacji	i	Krajowego	Systemu	Kwa-
lifikacji	oraz	upowszechnienie	uczenia	się	przez	całe	życie.
W	 trybie	 konkursowym	wdrażane	 jest	 jedno	 z	 trzech	 poddziałań	 –	w	 jego	 ramach	 swoje	 projekty	
przedkładać	mogą	m.in.	organizacje	pozarządowe.
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Poddziałanie 3.4.3 Upowszechnienie uczenia się przez całe życie
Do	grupy	docelowej	tego	poddziałania	należą	m.in.:	uczniowie,	nauczyciele	i	doradcy	zawodowi,	
instytucje	oświatowe	prowadzące	doradztwo	edukacyjno-zawodowe,	placówki	kształcenia	i	dosko-
nalenia	nauczycieli,	szkoły	 i	placówki	oświatowe	oraz	 ich	organy	prowadzące,	kuratoria	oświaty,	
CKE,	OKE,	uczelnie	i	jednostki	naukowe,	administracja	oświatowa,	organy	prowadzące	szkoły	i	pla-
cówki,	MEN,	MNiSW.
Możliwe	jest	tu	opracowanie	narzędzi	diagnostycznych	i	materiałów	metodycznych	wspomagają-
cych	proces	rozpoznawania	predyspozycji	 i	zainteresowań	zawodowych	uczniów,	publikacja	spe-
cjalistycznego	biuletynu	dla	uczniów	i	doradców	zawodowych,	a	także	opracowanie	i	pilotażowe	
wdrożenie	programów	doskonalenia	zawodowego	w	przedsiębiorstwach	dla	nauczycieli	kształcenia	
zawodowego.
Instytucją	 wdrażającą	 jest	 Ministerstwo	 Edukacji	 Narodowej	 –	 Departament	 funduszy	 Struktu-
ralnych.

priorytet 4: Szkolnictwo wyŻSze i nauka
Celami	priorytetu	są:	dostosowanie	kształcenia	na	poziomie	wyższym	do	potrzeb	gospodarki	 i	 ryn-
ku	pracy;	poprawa	jakości	oferty	edukacyjnej	szkół	wyższych;	podniesienie	atrakcyjności	kształcenia	
w	obszarze	nauk	matematyczno-przyrodniczych	 i	 technicznych	na	poziomie	wyższym	oraz	podnie-
sienie	 kwalifikacji	 kadr	 sektora	B+R	 (badania	 i	 rozwój)	w	 zakresie	współpracy	 z	 gospodarką	oraz	
marketingu	i	komercjalizacji	badań	naukowych.
W	trybie	konkursowym	wdrażane	są	dwa	poddziałania	wyodrębnione	w	ramach	działania	4.1	oraz	
całe	działanie	4.2.	Mogą	w	nich	składać	projekty	m.in.	organizacje	pozarządowe.

Działanie 4.1 wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby ab-
solwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy
Celem	działania	jest	budowa	potencjału	rozwojowego	uczelni	poprzez	umożliwienie	im	rozszerzenia	
i	wzbogacenia	oferty	edukacyjnej	oraz	zapewnienie	efektywnego	zarządzania	systemem	szkolnictwa	
wyższego	oraz	dostosowanie	struktury	podaży	absolwentów	do	potrzeb	gospodarki.
Organizacje	pozarządowe	mogą	przedkładać	swoje	projekty	w	ramach	dwóch	poddziałań	realizowa-
nych	w	trybie	konkursowym.

Poddziałanie 4.1.1 wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni
Grupę	docelową	tego	poddziałania	tworzą	m.in.:	uczelnie	(instytucje	i	kadra	akademicka)	oraz	stu-
denci,	słuchacze,	doktoranci,	a	także	inne	osoby	biorące	udział	w	kształceniu.
Projekty	do	nich	kierowane	mogą	polegać	na	przygotowaniu,	otwieraniu	 i	 realizacji	nowych	kie-
runków	studiów,	studiów	podyplomowych	i	doktoranckich;	dostosowywaniu	programów	na	istnie-
jących	kierunkach	studiów	do	potrzeb	rynku	pracy	i	gospodarki	opartej	na	wiedzy	oraz	rozszerze-
niu	oferty	edukacyjnej	uczelni	o	zajęcia	fakultatywne,	w	postaci	programów	wyrównawczych	dla	
studentów	z	zakresu	matematyki	 i	fizyki,	oraz	programy	skierowane	do	osób	spoza	społeczności	
akademickiej.	Mogą	to	być	także	projekty	przewidujące	opracowywanie	programów	i	materiałów	
dydaktycznych	oraz	wdrożenie	programów	kształcenia,	z	wykorzystaniem	metod	i	technik	kształ-
cenia	na	odległość	(studia,	studia	podyplomowe,	kursy),	a	także	współpracę	uczelni	z	pracodaw-
cami	w	zakresie	wzmocnienia	praktycznych	elementów	nauczania	 i	 zwiększania	 zaangażowania	
pracodawców	w	realizację	programów	nauczania.	Można	również	realizować	projekty	mające	na	
celu	lepsze	przygotowanie	absolwentów	do	wejścia	na	rynek	pracy,	m.in.	poprzez	wsparcie	aka-
demickich	biur	karier	działających	przy	uczelni.	Ponadto	projekty	mogą	obejmować	doskonalenie	
kompetencji	dydaktycznych	kadry	akademickiej	służące	podwyższaniu	jakości	nauczania,	a	także	
podnoszenie	kompetencji	kadry	kierowniczej	w	zakresie	zarządzania	uczelnią.	Możliwe	jest	też	or-
ganizowanie	dla	kadry	dydaktycznej	uczelni	staży	i	szkoleń	w	wiodących	zagranicznych	i	krajowych	
ośrodkach	akademickich	i	naukowo-badawczych	przydatnych	w	prowadzeniu	pracy	dydaktycznej	
(w	tym	staży	dla	doktorantów	i	staży	postdoktorskich)	oraz	oferowanie	stypendiów	dla	doktorantów,	
młodych	doktorów	i	profesorów	wizytujących,	zatrudnionych	w	instytucjach	szkolnictwa	wyższego	
w	dziedzinach	szczególnie	istotnych	dla	rozwoju	gospodarki.	Zapisy	dotyczące	poddziałania	4.1.1	
pozwalają	również	na	realizację	skierowanych	do	studentów	niepełnosprawnych	projektów	mają-
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cych	na	celu	umożliwienie	 im	korzystania	z	pełnej	oferty	edukacyjnej	uczelni	oraz	na	wdrożenie	
modeli	zarządzania	jakością	w	uczelni.
Instytucją	wdrażającą	dla	tego	działania	jest	Ministerstwo	Nauki	i	Szkolnictwa	Wyższego	–	Depar-
tament	Wdrożeń	i	Innowacji.

Poddziałanie 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla go-
spodarki opartej na wiedzy
Projekty	skierowane	m.in.	do	uczelni	 realizujących	kształcenie	na	kierunkach	zamawianych	oraz	
do	studentów	podejmujących	kształcenie	na	kierunkach	zamawianych	mogą	obejmować	realiza-
cję	kształcenia	zamawianego	poprzez	podniesienie	atrakcyjności	kształcenia	na	kierunkach	tech-
nicznych,	matematycznych	 i	przyrodniczych	 (w	 tym	m.in.:	 tworzenie	programów	stypendialnych	
dla	 studentów	 kierunków	 zamawianych;	 tworzenie	 i	wdrażanie	 programów	wyrównawczych	 ad-
resowanych	do	studentów	pierwszego	 roku	kierunków	 technicznych,	matematycznych	 i	przyrod-
niczych,	obejmujących	podnoszenie	kompetencji	niezbędnych	do	kontynuowania	studiów	na	tych	
kierunkach,	wdrażanie	nowych	lub	zmienionych	programów;	inne	formy	działalności	dydaktycznej	
określane	przez	uczelnię	podnoszące	atrakcyjność	kształcenia	na	kierunkach	technicznych,	mate-
matycznych	i	przyrodniczych).
Instytucją	wdrażającą	dla	tego	działania	jest	Ministerstwo	Nauki	i	Szkolnictwa	Wyższego	–	Depar-
tament	Wdrożeń	i	Innowacji.

Działanie 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju 
gospodarczym
Celem	działania	 jest	 podniesienie	 kompetencji	 kadr	 systemu	B+R	 (badania	 i	 rozwój)	 do	 poziomu	
zapewniającego	efektywną	współpracę	jednostek	naukowych	i	przedsiębiorstw	w	zakresie	wdrażania	
osiągnięć	naukowych	w	gospodarce.
Działanie	wdrażane	 jest	w	 trybie	 konkursowym.	Beneficjentami	mogą	być	m.in.	 organizacje	poza-
rządowe.
Grupą	docelową	tego	działania	są	m.in.:	jednostki	naukowe	i	ich	pracownicy,	podmioty	współpracują-
ce	z	podmiotami	działającymi	w	sektorze	B+R	(np.	przedsiębiorstwa,	uczelnie)	–	w	zakresie	działań	
informacyjnych	oraz	studenci.
W	poddziałaniu	można	realizować	projekty	dotyczące	podnoszenia	umiejętności	pracowników	syste-
mu	B+R	w	zakresie	zarządzania	badaniami	naukowymi	i	pracami	rozwojowymi	oraz	komercjalizacji	
rezultatów	 prac	 badawczych;	 projekty	 dotyczące	 podnoszenia	 świadomości	 pracowników	 systemu	
B+R	w	zakresie	wagi	i	zasad	badań	naukowych	i	prac	rozwojowych	dla	gospodarki,	a	także	potrzeb	
sektora	nauki	i	gospodarki	w	tym	zakresie	oraz	przedsięwzięcia	upowszechniające	osiągnięcia	nauki	
polskiej	i	światowej	w	procesie	kształcenia	na	poziomie	wyższym.
Instytucją	wdrażającą	dla	tego	działania	jest	Ministerstwo	Nauki	i	Szkolnictwa	Wyższego	–	Departa-
ment	Wdrożeń	i	Innowacji.

priorytet 5: doBre rządzenie
Celami	priorytetu	są:	poprawa	zdolności	regulacyjnych	administracji	publicznej;	poprawa	jakości	usług	
oraz	polityk	związanych	z	rejestracją	działalności	gospodarczej	 i	 funkcjonowaniem	przedsiębiorstw;	
modernizacja	procesów	zarządzania	w	administracji	publicznej	i	wymiarze	sprawiedliwości;	budowa	
potencjału	partnerów	społecznych	i	organizacji	pozarządowych	ukierunkowana	na	wzmocnienie	ich	
aktywnego	uczestnictwa	w	procesie	realizacji	Strategii	lizbońskiej.
Organizacje	pozarządowe	mogą	przedkładać	swoje	projekty	w	trzech	z	pięciu	działań	tego	priorytetu.

Działanie 5.2 wzmocnienie potencjału administracji samorządowej
Celem	działania	jest	wzrost	jakości	usług	publicznych	świadczonych	przez	urzędy	na	szczeblu	samo-
rządu	terytorialnego	oraz	poprawa	jakości	polityk	i	programów	o	zasięgu	regionalnym	i	lokalnym.
Dwa	z	trzech	poddziałań	wdrażane	są	w	trybie	konkursowym.	Projekty	mogą	przedkładać	m.in.	orga-
nizacje	pozarządowe.
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Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej
Grupę	docelową	poddziałania	tworzą	urzędy	administracji	samorządowej	i	ich	pracownicy.
Można	realizować	projekty	ukierunkowane	na	poprawę	obsługi	obywatela	i	modernizację	zarządza-
nia	w	administracji	samorządowej;	projekty	ukierunkowane	na	podnoszenie	kompetencji	kadr	oraz	
projekty	obejmujące	wzmacnianie	zdolności	regulacyjnych	i	analitycznych.
Instytucją	wdrażającą	jest	Ministerstwo	Spraw	Wewnętrznych	i	Administracji.

Poddziałanie 5.2.3 Podnoszenie kompetencji kadr służb publicznych
Odbiorcami	projektów	są	jednostki	administracji	publicznej	(niebędącej	częścią	administracji	rządo-
wej	ani	samorządowej)	i	ich	pracownicy;	pracownicy	służb	nadzorowanych	przez	ministra	właści-
wego	do	spraw	wewnętrznych;	samorządowe	kolegia	odwoławcze	i	ich	pracownicy	oraz	regionalne	
izby	obrachunkowe	i	ich	pracownicy.
W	tym	poddziałaniu	wdrażane	są	m.in.	projekty	obejmujące	badania	 i	oceny	potrzeb	szkolenio-
wych	służb	publicznych;	szkolenia	ogólne	i	specjalistyczne	dla	służb	publicznych;	pomoc	doradczą	
i	szkolenia	dla	kadr	służb	publicznych	w	zakresie	etyki	i	unikania	konfliktu	interesów;	wzmocnie-
nie	potencjału	samorządowych	kolegiów	odwoławczych	(m.in.	poprzez	specjalistyczne	szkolenia);	
wzmacnianie	potencjału	regionalnych	izb	obrachunkowych	(m.in.	poprzez	specjalistyczne	szkole-
nia)	i	wzmacnianie	narzędzi	nadzorczych.
Instytucją	wdrażającą	jest	Ministerstwo	Spraw	Wewnętrznych	i	Administracji.

Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora
Działanie	ma,	 w	 celu	 efektywnego	 i	 profesjonalnego	 uczestnictwa	 organizacji	 trzeciego	 sektora	w	
mechanizmach	partnerstwa,	wspierać	potencjał	tego	sektora,	szczególnie	w	obszarach	istotnych	dla	
realizacji	Strategii	lizbońskiej	i	Krajowego	Programu	Reform.
Jedno	z	dwóch	poddziałań	wyodrębnionych	w	tym	działaniu	jest	wdrażane	w	trybie	konkursowym.	
O	dofinansowanie	projektów	mogą	się	ubiegać	m.in.	organizacje	pozarządowe.

Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego
Grupę	docelową	tego	poddziałania	tworzą	m.in.:	organizacje	pozarządowe,	związki	i	porozumienia	
organizacji	pozarządowych,	osoby	poszukujące	porady	prawnej,	administracja	publiczna.
Wśród	 typów	 projektów	 możliwych	 do	 realizacji	 wymieniono:	 wypracowanie,	 upowszechnianie	
i	wdrażanie	standardów	działania	trzeciego	sektora	zapewniających	wysoką	jakość	realizacji	zadań	
publicznych	oraz	uzgadniania	polityk	publicznych	we	współpracy	z	administracją	publiczną;	two-
rzenie	regionalnych	i	lokalnych	centrów	informacji	i	wspomagania	organizacji	pozarządowych	oraz	
wsparcie	działalności	nowo	utworzonych	oraz	 już	 istniejących	centrów	zajmujących	 się	pomocą	
doradczo-szkoleniową	dla	organizacji	 pozarządowych;	 tworzenie	 i	wspieranie	porozumień	 (sieci)	
organizacji	 pozarządowych	 o	 charakterze	 terytorialnym	 oraz	 branżowym;	 tworzenie	 i	 wdrażanie	
programów	z	zakresu	poradnictwa	prawnego	i	obywatelskiego;	tworzenie	i	wdrażanie	programów	
z	zakresu	społecznego	nadzoru	nad	 funkcjonowaniem	administracji	publicznej;	upowszechnianie	
standardów	współpracy	administracji	publicznej	z	organizacjami	pozarządowymi.
Instytucją	wdrażającą	jest	Ministerstwo	Pracy	i	Polityki	Społecznej	–	Departament	Wdrażania	Euro-
pejskiego	funduszu	Społecznego.

Działanie 5.5 Rozwój dialogu społecznego
Celem	działania	jest	wzmocnienie	potencjału	związków	zawodowych	i	organizacji	pracodawców	uczest-
niczących	w	dialogu	społecznym	w	zakresie	prowadzenia	dialogu	autonomicznego	i	trójstronnego,	w	tym	
uzgadniania	polityk	we	współpracy	z	administracją	publiczną	w	obszarach	określonych	w	Ustawie	o	Trój-
stronnej	Komisji	ds.	Społeczno-Gospodarczych	 i	Wojewódzkich	Komisjach	Dialogu	Społecznego	oraz	
wzmocnienie	kompetencji	administracji	publicznej	w	zakresie	prowadzenia	dialogu	społecznego.
Działanie	wdrażane	jest	w	trybie	konkursowym.	O	dotacje	mogą	ubiegać	się	m.in.	organizacje	poza-
rządowe.

Poddziałanie 5.5.2 wzmocnienie uczestników dialogu społecznego
Odbiorcami	projektów	realizowanych	w	ramach	tego	poddziałania	są	m.in.:	instytucje	dialogu	spo-
łecznego,	organizacje	pracodawców	i	pracowników,	członkowie	Trójstronnej	Komisji	ds.	Społeczno-
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-Gospodarczych	oraz	Wojewódzkich	Komisji	Dialogu	Społecznego,	a	 także	członkowie	 związków	
zawodowych	i	organizacji	pracodawców.
Realizowane	projekty	mogą	obejmować:	studia,	analizy,	ekspertyzy	na	temat	dialogu	społecznego,	
jego	kondycji,	perspektyw	i	barier	w	rozwoju	oraz	potrzeb	uczestników	dialogu;	wsparcie	udziału	
partnerów	społecznych	w	pracach	europejskich	struktur	dialogu	społecznego	oraz	tworzenie	i	wdra-
żanie	programów	ukierunkowanych	na	jego	rozwój.	Mogą	także	polegać	na	tworzeniu	i	wdrażaniu	
programów	rozwoju	organizacji	ukierunkowanych	na	poprawę	efektywności	procesów	zarządczych	
i	komunikacyjnych,	usprawnieniu	funkcjonowania	systemów	informacyjnych;	tworzeniu	i	wdraża-
niu	programów	podnoszących	kwalifikacje	eksperckie	oraz	wspieraniu	współpracy	między	organiza-
cjami	partnerów	społecznych	na	poziomie	terytorialnym	i	branżowym.
Instytucją	wdrażającą	jest	Ministerstwo	Pracy	i	Polityki	Społecznej	–	Departament	Wdrażania	Euro-
pejskiego	funduszu	Społecznego.

priorytet 6: rynek pracy otwarty dla wSzyStkich
Cele	priorytetu:	zwiększenie	zasięgu	oddziaływania	Aktywnej	Polityki	Rynku	Pracy;	zwiększenie	pozio-
mu	zatrudnienia	wśród	osób	młodych;	zmniejszanie	bezrobocia	wśród	osób	znajdujących	się	w	szcze-
gólnie	trudnej	sytuacji	na	rynku	pracy	oraz	zwiększenie	poziomu	zatrudnienia	wśród	osób	starszych.
Organizacje	pozarządowe	mogą	być	projektodawcami	w	ramach	wszystkich	trzech	działań	tego	prio-
rytetu.
Instytucje	wdrażające	zostały	wskazane	przez	władze	poszczególnych	województw.

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Celem	 działania	 jest	 podniesienie	 poziomu	 aktywności	 zawodowej	 oraz	 zdolności	 do	 zatrudnienia	
osób	pozostających	bez	zatrudnienia	oraz	stworzenie	warunków	dla	rozwoju	aktywności	zawodowej	
w	regionie.
Organizacje	pozarządowe	mogą	być	projektodawcami	w	ramach	jednego	z	trzech	poddziałań.

Poddziałanie 6.1.1 wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy
Projekty	 realizowane	w	 ramach	 tego	poddziałania	mogą	być	 skierowane	do	osób	pozostających	
bez	zatrudnienia	(w	tym	osób	zarejestrowanych	jako	bezrobotne	lub	poszukujące	pracy),	w	szcze-
gólności	do	osób	pozostających	bez	zatrudnienia	przez	okres	co	najmniej	12	kolejnych	miesięcy	
w	ciągu	ostatnich	dwóch	lat,	kobiet,	osób	młodych	do	25.	roku	życia,	osób	niepełnosprawnych,	
osób	 po	45.	 roku	 życia	 oraz	 osób	 pozostających	 bez	 zatrudnienia	 zamieszkujących	w	 gminach	
wiejskich	i	miejsko-wiejskich	i	mieszkańców	miast	do	25	tys.,	które	zamierzają	podjąć	zatrudnienie	
w	zawodach	niezwiązanych	z	produkcją	roślinną	i/lub	zwierzęcą.	Odbiorcami	projektów	mogą	być	
ponadto	instytucje	rynku	pracy	i	ich	pracownicy	oraz	podmioty	działające	na	rzecz	rozwoju	zaso-
bów	ludzkich	i	upowszechniania	dialogu,	a	także	partnerstwa	publiczno-społecznego	na	poziomie	
regionalnym	i	lokalnym.
Przewidziano	szeroki	wachlarz	typów	projektów.	Są	to	m.in.:	identyfikacja	potrzeb	osób	pozostają-
cych	bez	zatrudnienia;	organizacja	warsztatów	oraz	szkoleń	z	zakresu	technik	aktywnego	poszukiwa-
nia	pracy	i	nabywania	kompetencji	kluczowych	oraz	wsparcie	psychologiczno-doradcze	osób	wcho-
dzących	 i	powracających	na	 rynek	pracy.	Ponadto	można	 także	 realizować	programy	aktywizacji	
zawodowej	obejmujące	pośrednictwo	pracy	i/lub	poradnictwo	zawodowe,	staże,	praktyki	zawodowe,	
szkolenia	prowadzące	do	podniesienia,	uzupełnienia	lub	zmiany	kwalifikacji	zawodowych	lub	sub-
sydiowanie	zatrudnienia.	W	programie	zapisano	również	wspieranie	wolontariatu	jako	etapu	przy-
gotowującego	do	podjęcia	zatrudnienia,	upowszechnianie	i	promocję	alternatywnych	i	elastycznych	
form	zatrudnienia	i	metod	organizacji	pracy	oraz	wsparcie	doradczo-szkoleniowe	pracownika,	który	
uzyskał	zatrudnienie	w	ramach	projektu,	prowadzące	do	jego	adaptacji	w	miejscu	pracy	(wsparcie	
pomostowe).	Możliwe	jest	też	wspieranie	inicjatyw	na	rzecz	podnoszenia	mobilności	geograficznej	
osób	pozostających	bez	zatrudnienia	(w	tym	zwłaszcza	osób	zamieszkujących	na	obszarach	wiej-
skich),	m.in.	 poprzez	dofinansowanie	przejazdów	 z	miejsca	 zamieszkania	do	miejsca	pracy	 oraz	
zwrot	 kosztów	 zakwaterowania.	Na	 liście	 typów	projektów,	 które	mogą	uzyskać	 dofinansowanie,	
znajdują	się	również:	organizacja	kampanii	promocyjnych	i	akcji	informacyjnych	mających	na	celu	
zachęcenie	pracodawców	do	zatrudnienia	osób	z	grup	znajdujących	się	w	szczególnej	sytuacji	na	
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rynku	pracy;	opracowanie	i	rozpowszechnianie	informacji	o	ofertach	pracy,	możliwościach	udziału	
w	szkoleniach	i	stażach	oraz	innych	oferowanych	usługach	i	instrumentach	aktywizacji	zawodowej;	
szkolenia	i	specjalistyczne	doradztwo	dla	kadr	instytucji	rynku	pracy	działających	na	terenie	regionu	
(z	wyłączeniem	Publicznych	Służb	Zatrudnienia),	powiązane	ze	specyfiką	zadań	realizowanych	przez	
te	 instytucje	na	regionalnym	rynku	pracy	oraz	rozwój	dialogu,	partnerstwa	publiczno-społecznego	
i	współpracy	na	 rzecz	 rozwoju	 zasobów	 ludzkich	na	poziomie	 regionalnym	 i	 lokalnym.	Ostatnim	
przewidzianym	 typem	projektu	 jest	prowadzenie,	publikowanie	 i	upowszechnianie	badań	 i	analiz	
dotyczących	sytuacji	na	regionalnym	i	lokalnym	rynku	pracy,	w	tym	m.in.	tworzenie	regionalnych	
obserwatoriów	rynku	pracy	oraz	monitoring	migracji	zarobkowych	na	terenie	regionu.

Działanie 6.2 wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Celem	działania	jest	promocja	oraz	wspieranie	inicjatyw	i	rozwiązań	zmierzających	do	tworzenia	no-
wych	miejsc	pracy	oraz	budowy	postaw	kreatywnych,	służących	rozwojowi	przedsiębiorczości	i	samo-
zatrudnienia.
Działanie	wdrażane	jest	w	trybie	konkursowym.	Beneficjentami	mogą	być	m.in.	organizacje	pozarzą-
dowe.
Odbiorcami	wsparcia	świadczonego	w	ramach	tego	działania	są	osoby	fizyczne	zamierzające	rozpo-
cząć	prowadzenie	działalności	gospodarczej	(z	wyłączeniem	osób,	które	miały	zarejestrowaną	dzia-
łalność	gospodarczą	w	ciągu	jednego	roku	przed	złożeniem	wniosku	o	uzyskanie	wsparcia	w	ramach	
projektu),	w	tym	w	szczególności:	osoby	pozostające	bez	zatrudnienia	przez	co	najmniej	kolejnych	
12	miesięcy	w	ciągu	ostatnich	dwóch	lat;	kobiety;	osoby	do	25.	roku	życia;	osoby	niepełnosprawne;	
osoby	po	45.	 roku	życia	oraz	osoby	zamieszkujące	na	obszarach	wiejskich,	w	gminach	wiejskich,	
miejsko-wiejskich	i	miejskich	oraz	mieszkańcy	miast	do	25	tys.	mieszkańców	zamierzający	podjąć	
zatrudnienie	w	obszarach	niezwiązanych	z	produkcją	roślinną	i/lub	zwierzęcą.
Dofinansowanie	mogą	uzyskać	projekty	obejmujące	wsparcie	dla	osób	zamierzających	rozpocząć	dzia-
łalność	gospodarczą	(w	tym	na	założenie	spółdzielni	lub	spółdzielni	socjalnej)	poprzez	zastosowanie	
jednego	lub	kilku	z	wymienionych	instrumentów:	doradztwo	(indywidualne	i	grupowe)	oraz	szkolenia	
umożliwiające	uzyskanie	wiedzy	i	umiejętności	potrzebnych	do	założenia	i	prowadzenia	działalności	
gospodarczej;	przyznanie	środków	finansowych	na	rozwój	przedsiębiorczości	(w	tym	w	formie	spół-
dzielni	lub	spółdzielni	socjalnej	–	o	ile	wszyscy	udziałowcy	są	osobami,	które	rozpoczęły	prowadzenie	
działalności	w	wyniku	uczestnictwa	w	projekcie	realizowanym	w	ramach	działania	6.2),	do	wysokości	
stanowiącej	równowartość	40	tys.	zł	(lub	20	tys.	zł	na	osobę	w	przypadku	spółdzielni	lub	spółdziel-
ni	 socjalnej);	wsparcie	 pomostowe	w	 okresie	 od	 sześciu	 do	 12	miesięcy	 od	 dnia	 zarejestrowania	
działalności	 gospodarczej,	 obejmujące	m.in.	 doradztwo	 oraz	 pomoc	w	 efektywnym	wykorzystaniu	
dotacji	(wyłącznie	dla	osób,	które	rozpoczęły	działalność	w	ramach	danego	projektu);	promocja	przed-
siębiorczości	i	samozatrudnienia	poprzez	kampanie	promocyjno-informacyjne	oraz	upowszechnianie	
dobrych	praktyk	z	zakresu	rozwoju	przedsiębiorczości.

Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obsza-
rach wiejskich
Celem	działania	 jest	podniesienie	 zdolności	do	 zatrudnienia	oraz	mobilności	przestrzennej	 i	 zawo-
dowej	osób	zamieszkujących	na	obszarach	wiejskich	poprzez	przygotowanie	 ich	do	podjęcia	pracy	
w	zawodach	pozarolniczych	oraz	wykorzystanie	szans	związanych	z	powstawaniem	nowych	miejsc	
pracy	na	obszarach	wiejskich.
Działanie	wdrażane	jest	w	trybie	konkursowym.	Beneficjentami	mogą	być	m.in.	organizacje	pozarzą-
dowe.
Grupę	 docelową	 działania	 stanowią	 mieszkańcy	 gmin	 wiejskich,	 miejsko-wiejskich	 oraz	 miast	 do	
25	tys.	mieszkańców,	społeczności	lokalne	i	podmioty	aktywnie	działające	na	obszarach	wiejskich	na	
rzecz	aktywizacji	zawodowej	mieszkańców	tych	obszarów.
Możliwe	 jest	 realizowanie	projektów:	przyczyniających	się	do	aktywizacji	 zawodowej	mieszkańców	
obszarów	wiejskich,	do	poprawy	zdolności	do	zatrudnienia	oraz	do	 rozwoju	usług	aktywizacyjnych	
(z	wyłączeniem	instrumentów	objętych	zasadami	pomocy	publicznej),	polegających	na	wsparciu	lo-
kalnych	inicjatyw	informacyjnych,	szkoleniowych	i	doradczych,	promujących	aktywizację	zawodową	
na	poziomie	lokalnym	oraz	obejmujących	rozwój	dialogu,	partnerstwa	publiczno-społecznego	i	współ-
pracy	na	rzecz	rozwoju	zasobów	ludzkich	na	poziomie	lokalnym.
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priorytet 7: proMocJa inteGracJi SpołeczneJ
Celem	priorytetu	jest	poprawa	dostępu	do	rynku	pracy	osób	zagrożonych	wykluczeniem	społecznym	
oraz	wzmocnienie	i	poszerzenie	zakresu	działań	sektora	ekonomii	społecznej.
Projektodawcami	w	ramach	dwóch	z	trzech	działań	tego	priorytetu	mogą	być	m.in.	organizacje	poza-
rządowe.
Instytucje	wdrażające	zostały	wskazane	przez	władze	poszczególnych	województw.

Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
Celem	działania	jest	poprawa	dostępu	do	zatrudnienia	osób	zagrożonych	wykluczeniem	społecznym	
i	rozwĳanie	sektora	ekonomii	społecznej.
Oba	wyodrębnione	tu	poddziałania	są	wdrażane	w	trybie	konkursowym.	Projektodawcami	mogą	być	
m.in.	organizacje	pozarządowe.

Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecz-
nym
W	zależności	od	typu	projektu	odbiorcami	wsparcia	świadczonego	w	poddziałaniu	mogą	być:	osoby	
niezatrudnione,	zagrożone	wykluczeniem	społecznym	z	co	najmniej	jednego	powodu	spośród	wska-
zanych	w	art.	7	ustawy	z	12	marca	2004	r.	o	pomocy	społecznej	(Dz.	U.	z	2004	r.	Nr	64	poz.	593	
z	późn.	zm.);	otoczenie	osób	wykluczonych	społecznie;	 instytucje	pomocy	 i	 integracji	społecznej	
i	ich	pracownicy	lub	wolontariusze;	partnerzy	społeczni	i	gospodarczy.
Dofinansowanie	mogą	 uzyskać	 projekty	 na	 rzecz	 integracji	 społeczno-zawodowej,	 które	 przewi-
dują	wsparcie	dla	tworzenia	i	działalności	podmiotów	integracji	społecznej	(w	tym:	centrów	inte-
gracji	społecznej,	klubów	integracji	społecznej,	zakładów	aktywności	zawodowej	oraz	podmiotów	
działających	na	rzecz	aktywizacji	społeczno-zawodowej).	finansowanie	można	także	uzyskać	na	
organizację	kursów	i	szkoleń	umożliwiających	nabycie,	podniesienie	lub	zmianę	kwalifikacji	kom-
petencji	zawodowych	dla	osób	zagrożonych	wykluczeniem	społecznym,	a	także	staże,	zatrudnienie	
subsydiowane	oraz	zajęcia	reintegracji	zawodowej	i	społecznej.	Projekty	mogą	również	obejmować	
poradnictwo	psychologiczne,	psychospołeczne	lub	zawodowe,	prowadzące	do	integracji	społecznej	
i	zawodowej;	 rozwój	nowych	 form	 i	metod	wsparcia	 indywidualnego	 i	środowiskowego	na	 rzecz	
integracji	zawodowej	i	społecznej;	rozwój	usług	społecznych	przezwyciężających	indywidualne	ba-
riery	w	integracji	społecznej,	w	tym	w	powrocie	na	rynek	pracy	oraz	rozwĳanie	umiejętności	i	kom-
petencji	społecznych	niezbędnych	na	rynku	pracy.	Możliwe	jest	także	finansowanie	tworzenia	i	dzia-
łalności	środowiskowych	instytucji	aktywizujących	osoby	niepełnosprawne,	w	tym	zaburzone	psy-
chicznie.	Dofinansowane	mogą	być	ponadto	projekty	obejmujące	promocję	i	wsparcie	wolontariatu	
w	zakresie	integracji	osób	wykluczonych	i	zagrożonych	wykluczeniem	społecznym	oraz	wsparcie	dla	
tworzenia	i	funkcjonowania	pozaszkolnych	form	integracji	społecznej	młodzieży,	połączonych	z	re-
alizacją	działań	w	zakresie	reintegracji	zawodowej	i	społecznej.	Na	liście	typów	projektów	znajduje	
się	też	organizowanie	akcji	i	kampanii	promocyjno-informacyjnych,	m.in.	z	zakresu	równości	szans,	
mobilności	i	elastyczności	zawodowej,	promowania	aktywnych	postaw	oraz	przeciwdziałania	wy-
kluczeniu	społecznemu;	rozwój	dialogu,	partnerstwa	publiczno-społecznego	i	współpracy	na	rzecz	
rozwoju	zasobów	 ludzkich	na	poziomie	 regionalnym	 i	 lokalnym	oraz	prowadzenie,	publikowanie	
i	upowszechnianie	badań	i	analiz	z	zakresu	polityki	społecznej	w	regionie.

Poddziałanie 7.2.2 wsparcie ekonomii społecznej
Grupę	docelową	poddziałania	stanowią:	podmioty	ekonomii	społecznej,	instytucje	rynku	pracy	oraz	
pomocy	i	integracji	społecznej	(w	zakresie	projektów	promocyjnych	i	partnerskich)	oraz	osoby	fi-
zyczne	(w	zakresie	doradztwa	i	szkoleń	na	temat	zakładania	i/lub	prowadzenia	działalności	w	sek-
torze	ekonomii	społecznej).
Możliwa	 jest	 realizacja	 projektów	 obejmujących	 wsparcie	 finansowe	 funkcjonowania	 instytucji	
otoczenia	 sektora	 ekonomii	 społecznej,	 świadczących	 usługi	 prawne,	 finansowe,	marketingowe;	
doradztwo	(indywidualne	i	grupowe)	oraz	szkolenia	umożliwiające	uzyskanie	wiedzy	i	umiejętności	
potrzebnych	do	założenia	i	prowadzenia	działalności	w	sektorze	ekonomii	społecznej.	Możliwe	jest	
również	uzyskanie	dofinansowania	na	usługi	wspierające	 rozwój	partnerstwa	 lokalnego	na	 rzecz	
ekonomii	społecznej	oraz	na	działania	mające	na	celu	promocję	ekonomii	społecznej	i	zatrudnienia	
w	sektorze	ekonomii	społecznej.
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Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji
Celem	działania	jest	wsparcie	rozwoju	inicjatyw	na	rzecz	aktywizacji	i	integracji	społeczności	lokal-
nych,	przyczyniające	się	do	realizacji	strategii	rozwoju	kapitału	ludzkiego	na	terenach	wiejskich.
Działanie	wdrażane	jest	w	trybie	konkursowym.	Beneficjentami	mogą	być	m.in.	organizacje	pozarządowe.
Grupa	docelowa	działania	to:	mieszkańcy	gmin	wiejskich,	miejsko-wiejskich	oraz	miast	do	25	tys.	
mieszkańców,	społeczności	lokalne	aktywnie	działające	na	obszarach	wiejskich	na	rzecz	przeciwdzia-
łania	wykluczeniu	społecznemu	mieszkańców	tych	obszarów	oraz	podmioty	działające	na	obszarach	
wiejskich	na	rzecz	aktywizacji	zawodowej	mieszkańców	tych	obszarów.
Możliwe	 jest	 realizowanie	 projektów:	 przyczyniających	 się	 do	 integracji	 społecznej	 mieszkańców	
obszarów	wiejskich;	wspierających	 inicjatywy	 lokalne	 o	 charakterze	 informacyjnym,	 szkoleniowym	
i	promocyjnym	(np.	w	formie	szkoleń,	spotkań,	seminariów),	mających	na	celu	przeciwdziałanie	wy-
kluczeniu	społecznemu	mieszkańców	obszarów	wiejskich;	obejmujących	rozwój	dialogu,	partnerstwa	
publiczno-społecznego	i	współpracy	na	rzecz	rozwoju	zasobów	ludzkich	na	poziomie	lokalnym.

priorytet 8: reGionalne kadry GoSpodarki
Celem	realizacji	priorytetu	jest	rozwój	wykwalifikowanej	i	zdolnej	do	adaptacji	siły	roboczej	oraz	po-
prawa	funkcjonowania	systemu	przewidywania	i	zarządzania	zmianą	gospodarczą.
Organizacje	pozarządowe	mogą	aplikować	o	dofinansowanie	projektów	w	ramach	obu	działań	tego	
priorytetu.
Instytucje	wdrażające	zostały	wskazane	przez	władze	poszczególnych	województw.

Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Celem	 działania	 jest	 podniesienie	 i	 dostosowanie	 kwalifikacji	 i	 umiejętności	 osób	 pracujących	 do	
potrzeb	gospodarki	regionalnej.
Wszystkie	trzy	poddziałania	wdrażane	są	w	trybie	konkursowym.	Dla	organizacji	pozarządowych	do-
stępne	są	dwa.

Poddziałanie 8.1.1 wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsię-
biorstw
Grupę	docelową	stanowią:	przedsiębiorcy	i	ich	pracownicy	oraz	pracujące	osoby	dorosłe	(powyżej	
18.	roku	życia,	z	wyłączeniem	osób	fizycznych	prowadzących	działalność	gospodarczą)	uczestni-
czące	w	szkoleniach	i	kursach	poza	godzinami	pracy.
Projekty	mogą	obejmować	ogólne	i	specjalistyczne	szkolenia	oraz	doradztwo	związane	ze	szkolenia-
mi	dla	kadr	zarządzających	i	pracowników	przedsiębiorstw;	doradztwo	dla	mikro-,	małych	i	średnich	
przedsiębiorstw,	w	tym	dla	osób	fizycznych	prowadzących	działalność	gospodarczą,	w	szczególno-
ści	w	zakresie	ekonomii,	finansów,	zarządzania	zasobami	ludzkimi	lub	rachunkowości.	Mogą	także	
przewidywać	szkolenia,	kursy	i	doradztwo	zawodowe	skierowane	do	dorosłych	osób	pracujących,	
które	z	własnej	inicjatywy	są	zainteresowane	nabyciem	nowych,	uzupełnianiem	lub	podwyższaniem	
kwalifikacji	i	umiejętności,	w	szczególności	dla	osób	zatrudnionych	o	niskich	lub	zdezaktualizowa-
nych	kwalifikacjach	(z	wyłączeniem	kształcenia	ustawicznego	w	formach	szkolnych	realizowanego	
w	szkołach	dla	dorosłych).	Muszą	to	być	szkolenia	realizowane	poza	miejscem	i	godzinami	pracy	
uczestników,	na	które	nabór	otwarty	jest	dla	wszystkich	zainteresowanych,	a	podmiot	szkolący	jest	
niezależny	od	pracodawcy.

Poddziałanie 8.1.2 wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie
Na	liście	grup	docelowych	tego	poddziałania	znajdują	się:	pracodawcy	i	pracownicy	przedsiębiorstw	
przechodzących	procesy	adaptacyjne	i	modernizacyjne,	osoby,	których	stosunek	pracy	wygasł	lub	
został	rozwiązany	z	przyczyn	niedotyczących	pracownika	w	okresie	nie	dłuższym	niż	sześć	miesięcy	
przed	dniem	przystąpienia	do	projektu;	partnerzy	 społeczni	 (organizacje	pracodawców	 i	 związki	
zawodowe);	 osoby	 odchodzące	 z	 rolnictwa	 lub	 rybołówstwa/	 rybactwa;	 samorządy	 gospodarcze	
i	zawodowe;	jednostki	samorządu	terytorialnego;	instytucje	rynku	pracy;	społeczność	lokalna;	or-
ganizacje	pozarządowe.
Projekty	 do	nich	 kierowane	mogą	mieć	 na	 celu	 udzielenie	wsparcia	 osobom	 zwolnionym,	prze-
widzianym	do	zwolnienia	 lub	zagrożonym	zwolnieniem	z	pracy	z	przyczyn	niezależnych	od	pra-
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cowników,	zatrudnionym	u	pracodawców	przechodzących	procesy	adaptacyjne	i	modernizacyjne,	
realizowane	w	formie	tworzenia	i	wdrażania	programów	typu	outplacement,	w	tym	m.in.:	szkoleń	
i	poradnictwa	zawodowego	i	psychologicznego,	pomocy	w	zmianie	miejsca	pracy	(np.	jednorazowy	
dodatek	relokacyjny	lub	mobilnościowy	dla	osoby,	która	uzyskała	zatrudnienie	w	odległości	powyżej	
50	km	od	miejsca	zamieszkania),	pomocy	w	znalezieniu	nowej	pracy	(np.	 jednorazowy	dodatek	
motywacyjny	dla	osoby,	która	uzyskała	zatrudnienie	w	nowym	miejscu	pracy	z	wynagrodzeniem	niż-
szym	niż	u	dotychczasowego	pracodawcy),	udzielenie	wsparcia	osobom	zamierzającym	rozpocząć	
działalność	gospodarczą	poprzez	zastosowanie	co	najmniej	 jednego	z	określonych	instrumentów.	
Mogą	to	być	też	projekty	obejmujące:	podnoszenie	świadomości	pracowników	i	kadr	zarządzają-
cych	modernizowanych	firm	w	zakresie	możliwości	 i	potrzeby	realizacji	projektów	wspierających	
procesy	zmian	poprzez	szkolenia	i	doradztwo;	szkolenia	przekwalifikowujące	i	usługi	doradcze	w	za-
kresie	wyboru	nowego	zawodu	i	zdobycia	nowych	umiejętności	zawodowych;	szkolenia	i	doradztwo	
dla	przedsiębiorców	wspomagające	proces	zmiany	profilu	działalności	przedsiębiorstwa.	Może	być	
to	również	pomoc	w	tworzeniu	partnerstw	lokalnych	z	udziałem	m.in.:	przedsiębiorstw,	organizacji	
pracodawców,	związków	zawodowych,	jednostek	samorządu	terytorialnego,	urzędów	pracy	i	innych	
środowisk,	mających	na	celu	opracowanie	i	wdrażanie	strategii	przewidywania	i	zarządzania	zmia-
ną	gospodarczą	na	poziomie	lokalnym	i	wojewódzkim.	Projekty	mogą	zakładać	ponadto	przepro-
wadzanie	badań	i	analiz	dotyczących	trendów	rozwojowych	i	prognozowania	zmian	gospodarczych	
zachodzących	w	regionie	oraz	formułowania	właściwych	mechanizmów	zaradczych,	upowszechnia-
nie	wyników	tych	badań	i	analiz	oraz	związaną	z	nimi	wymianę	informacji.

Działanie 8.2 Transfer wiedzy
Celem	wdrażania	 działania	 jest	 zwiększenie	 transferu	wiedzy	 i	wzmocnienie	 powiązań	 sfery	 B+R	
z	przedsiębiorstwami,	służące	rozwojowi	gospodarczemu	regionów.
W	trybie	konkursowym	wdrażane	jest	poddziałanie	8.2.1,	w	którym	projektodawcami	mogą	być	m.in.	
organizacje	pozarządowe.

Poddziałanie 8.2.1 wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw
Grupami	 docelowymi	 poddziałania	 są	 przedsiębiorcy,	 pracownicy	 przedsiębiorstw,	 uczelnie,	 jed-
nostki	naukowe	i	naukowo-badawcze,	ich	pracownicy,	doktoranci,	absolwenci	(w	okresie	dwunastu	
miesięcy	od	daty	ukończenia	studiów)	i	studenci.
Możliwa	jest	realizacja	projektów	obejmujących	organizację	staży	i	szkoleń	praktycznych	dla	pra-
cowników	przedsiębiorstw	w	jednostkach	naukowych,	a	pracowników	naukowych	i	naukowo-dy-
daktycznych	(uczelni	 i	 innych	 jednostek	naukowych)	w	przedsiębiorstwach,	a	także	tymczasowe	
zatrudnienie	w	małych	i	średnich	przedsiębiorstwach	wysoko	wykwalifikowanego	personelu.	Projek-
ty	mogą	także	obejmować	promocję	idei	przedsiębiorczości	akademickiej	służącej	komercjalizacji	
wiedzy	i	umiejętności	zespołu	działającego	na	uczelni	lub	w	przemyśle	oraz	szkolenia	i	doradztwo	
dla	pracowników	uczelni	 i	 jednostek	naukowych,	doktorantów,	studentów	i	absolwentów	uczelni	
zamierzających	rozpocząć	własną	działalność	gospodarczą	typu	spin off	 lub	spin out.	Przewidy-
wane	jest	również	wsparcie	tworzenia	i	rozwoju	sieci	współpracy	i	wymiany	informacji	między	na-
ukowcami	a	przedsiębiorcami	w	zakresie	innowacji	i	transferu	technologii	na	poziomie	regionalnym	
i	lokalnym	oraz	stypendia	naukowe	dla	doktorantów	kształcących	się	na	kierunkach	uznanych	za	
szczególnie	istotne	z	punktu	widzenia	rozwoju	województwa.

priorytet 9: rozwÓJ wykSztałcenia i koMpetencJi w reGionach
Priorytet	 ma	 na	 celu	 zmniejszanie	 nierówności	 w	 upowszechnianiu	 edukacji,	 szczególnie	 między	
obszarami	wiejskimi	 i	miejskimi;	zmniejszanie	nierówności	w	zakresie	 jakości	usług	edukacyjnych,	
szczególnie	między	obszarami	wiejskimi	i	miejskimi	(w	zakresie	kształcenia	ogólnego);	podniesienie	
atrakcyjności	i	jakości	kształcenia	zawodowego	oraz	wzmocnienie	rozwoju	zawodowego	i	podnoszenia	
kwalifikacji	nauczycieli,	szczególnie	na	obszarach	wiejskich.
Organizacje	pozarządowe	mogą	się	ubiegać	o	dofinansowanie	projektów	we	wszystkich	pięciu	dzia-
łaniach.
Instytucje	wdrażające	zostały	wskazane	przez	władze	poszczególnych	województw.
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Działanie 9.1 wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyj-
nych świadczonych w systemie oświaty
Celem	działania	jest	tworzenie	warunków	równych	szans	edukacyjnych	poprzez	udzielenie	wsparcia	
na	rzecz	instytucji	systemu	oświaty	oraz	osób	napotykających	bariery	o	charakterze	środowiskowym,	
ekonomicznym,	geograficznym	i	zdrowotnym,	utrudniające	lub	uniemożliwiające	dostęp	do	usług	edu-
kacyjnych	oraz	wzmocnienie	atrakcyjności	i	podniesienie	jakości	oferty	edukacyjnej	instytucji	systemu	
oświaty,	realizujących	kształcenie	w	formach	szkolnych	(z	wyłączeniem	kształcenia	osób	dorosłych),	
ukierunkowane	na	rozwój	kluczowych	kompetencji	oraz	wzmocnienie	zdolności	uczniów	do	przyszłego	
zatrudnienia.
Dwa	z	trzech	poddziałań	są	wdrażane	w	trybie	konkursowym.	Wnioski	o	dofinansowanie	projektów	
mogą	składać	m.in.	organizacje	pozarządowe.

Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkol-
nej
Projekty	realizowane	w	ramach	tego	poddziałania	mogą	być	kierowane	do	dzieci	w	wieku	przed-
szkolnym	 (trzy	 –	 pięć	 lat)	 i	 ich	 rodziców.	Beneficjentami	 końcowymi	mogą	 być	 także	 istniejące	
przedszkola	i	funkcjonujące	inne	formy	wychowania	przedszkolnego.
Projekty	mogą	polegać	na	tworzeniu	przedszkoli	(w	tym	również	uruchamianiu	innych	form	wycho-
wania	przedszkolnego)	na	obszarach	i	w	środowiskach	o	niskim	stopniu	upowszechnienia	edukacji	
przedszkolnej.	Mogą	 to	być	 także	projekty	przewidujące	wsparcie	 istniejących	przedszkoli,	przy-
czyniające	się	do	zwiększonego	uczestnictwa	dzieci	w	wychowaniu	przedszkolnym	np.	za	pomocą	
przedłużenia	pracy	przedszkoli,	uruchomienia	dodatkowego	naboru	dzieci,	zatrudnienia	personelu.	
Trzecim	przewidzianym	typem	projektu	jest	opracowanie	i	realizacja	kampanii	informacyjnych	pro-
mujących	edukację	przedszkolną.

Poddziałanie 9.1.2 wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie 
do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
Wśród	grup	docelowych	wymienione	są:	szkoły	i	placówki	oświatowe	(instytucje	i	kadra)	realizujące	
kształcenie	ogólne	i	ich	organy	prowadzące;	uczniowie	i	wychowankowie	szkół	i	placówek	oświato-
wych	prowadzących	kształcenie	ogólne	(z	wyłączeniem	słuchaczy	szkół	dla	dorosłych)	oraz	osoby,	
które	przedwcześnie	opuściły	system	oświaty.
W	poddziałaniu	można	realizować	projekty	polegające	na	wdrażaniu	programów	rozwojowych	szkół	
i	placówek	oświatowych	prowadzących	kształcenie	ogólne,	ukierunkowane	na	wyrównywanie	szans	
edukacyjnych	uczniów	i	zmniejszanie	dysproporcji	w	ich	osiągnięciach	edukacyjnych	oraz	podno-
szenie	jakości	procesu	kształcenia.	Programy	te	mogą	w	szczególności	obejmować:	dodatkowe	zaję-
cia	dydaktyczno-wyrównawcze	oraz	specjalistyczne	służące	wyrównywaniu	dysproporcji	edukacyj-
nych	w	trakcie	procesu	kształcenia;	doradztwo	i	opiekę	pedagogiczno-psychologiczną	dla	uczniów	
wykazujących	problemy	w	nauce	lub	z	innych	przyczyn	zagrożonych	przedwczesnym	wypadnięciem	
z	systemu	oświaty;	programy	skierowane	do	dzieci	i	młodzieży,	które	znajdują	się	poza	systemem	
szkolnictwa	podstawowego,	gimnazjalnego	i	ponadgimnazjalnego,	umożliwiające	ukończenie	dane-
go	etapu	kształcenia	oraz	kontynuację	nauki;	dodatkowe	zajęcia	(pozalekcyjne	i	pozaszkolne)	dla	
uczniów	ukierunkowane	na	rozwój	kompetencji	kluczowych;	rozszerzanie	oferty	szkół	o	zagadnienia	
związane	z	poradnictwem	i	doradztwem	edukacyjno-zawodowym,	informowaniem	uczniów	o	ko-
rzyściach	płynących	z	wyboru	danej	ścieżki	edukacyjnej	oraz	możliwościach	dalszego	kształcenia	
w	kontekście	uwarunkowań	lokalnego	i	regionalnego	rynku	pracy	(szkolne	ośrodki	kariery);	wdra-
żanie	nowych,	 innowacyjnych	form	nauczania	 i	oceniania	cechujących	się	wyższą	skutecznością	
niż	te	tradycyjne;	wdrażanie	programów	i	narzędzi	efektywnego	zarządzania	placówką	oświatową	
przyczyniających	się	do	poprawy	jakości	nauczania.

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Celem	działania	jest	wzmocnienie	atrakcyjności	i	podniesienie	jakości	oferty	edukacyjnej	szkół	i	placó-
wek	oświatowych	prowadzących	kształcenie	zawodowe	(z	wyłączeniem	kształcenia	osób	dorosłych),	
służące	podniesieniu	zdolności	uczniów	do	przyszłego	zatrudnienia.
Działanie	wdrażane	jest	w	trybie	konkursowym.	Beneficjentami	mogą	być	m.in.	organizacje	pozarządowe.
Grupy	docelowe	to	m.in.:	uczniowie	i	słuchacze	szkół	i	placówek	oświatowych	prowadzących	kształ-
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cenie	zawodowe	(z	wyłączeniem	osób	dorosłych),	szkoły	i	placówki	(instytucje	i	kadra	pedagogiczna)	
prowadzące	kształcenie	zawodowe	(z	wyłączeniem	szkół	dla	dorosłych),	partnerzy	społeczno-gospo-
darczy	oraz	pracodawcy.
Projekty	mogą	polegać	na	diagnozowaniu	potrzeb	edukacyjnych	w	obszarze	szkolnictwa	zawodowego,	
zgodnie	z	potrzebami	lokalnego	i	regionalnego	rynku	pracy,	oraz	na	wdrażaniu	programów	rozwojo-
wych	szkół	i	placówek	oświatowych	prowadzących	kształcenie	zawodowe	ukierunkowane	na	zmniej-
szanie	dysproporcji	w	osiągnięciach	uczniów	w	trakcie	procesu	kształcenia	oraz	na	podnoszenie	jego	
jakości.	Programy	rozwojowe	mogą	obejmować	w	szczególności:	dodatkowe	zajęcia	dydaktyczno-wy-
równawcze	oraz	specjalistyczne	służące	wyrównywaniu	dysproporcji	edukacyjnych	w	trakcie	procesu	
kształcenia;	doradztwo	 i	opiekę	pedagogiczno-psychologiczną	dla	uczniów	wykazujących	problemy	
w	nauce	lub	z	innych	przyczyn	zagrożonych	przedwczesnym	wypadnięciem	z	systemu	szkolnictwa;	
dodatkowe	zajęcia	(pozalekcyjne	i	pozaszkolne)	dla	uczniów	ukierunkowane	na	rozwój	kompetencji	
kluczowych;	 efektywne	 programy	 doradztwa	 edukacyjno-zawodowego;	modernizację	 oferty	 kształ-
cenia	zawodowego	i	dostosowanie	jej	do	potrzeb	lokalnego	i	regionalnego	rynku	pracy	(wprowadza-
nie	nowych	kierunków	kształcenia,	modyfikacja	programów	nauczania	na	kierunkach	istniejących);	
współpracę	 szkół	 i	 placówek	 prowadzących	 kształcenie	 zawodowe	 z	 pracodawcami	 i	 instytucjami	
rynku	 pracy	 służącą	 podnoszeniu	 kwalifikacji	 zawodowych	 uczniów	 jako	 przyszłych	 absolwentów	
i	wzmacnianie	ich	zdolności	do	zatrudnienia;	wyposażanie	szkół	i	placówek	prowadzących	kształcenie	
zawodowe	w	nowoczesne	materiały	dydaktyczne	(w	tym	podręczniki	szkolne)	zapewniające	wysoką	
jakość	kształcenia;	wdrażanie	nowych,	 innowacyjnych	 form	nauczania	 i	oceniania	cechujących	się	
wyższą	skutecznością	niż	 te	 tradycyjne;	wdrażanie	programów	 i	narzędzi	efektywnego	zarządzania	
placówką	oświatową	przyczyniających	się	do	poprawy	jakości	nauczania.

Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego
Celem	wdrażania	działania	jest	zwiększenie	uczestnictwa	osób	dorosłych	w	kształceniu	ustawicznym	
w	 formach	 szkolnych	 poprzez	 podniesienie	 jego	 jakości	 i	 dostępności	 oraz	 zwiększenie	 znaczenia	
kształcenia	ustawicznego	jako	czynnika	oddziaływującego	na	sytuację	na	rynku	pracy.
Działanie	wdrażane	jest	w	trybie	konkursowym.	Beneficjentami	mogą	być	m.in.	organizacje	pozarzą-
dowe.
Jako	grupy	docelowe	wsparcia	świadczonego	w	tym	działaniu	wymienione	zostały:	osoby	w	wieku	
25	–	64	lata	(oraz	osoby	nieuczące	się	w	wieku	18	–	24	lata)	zgłaszające	z	własnej	inicjatywy	chęć	
kształcenia	 ustawicznego	 w	 formach	 szkolnych;	 placówki	 kształcenia	 ustawicznego,	 praktycznego	
i	doskonalenia	 zawodowego	prowadzące	 formalne	kształcenie	ustawiczne,	partnerzy	 społeczno-go-
spodarczy	oraz	pracodawcy.
Na	liście	typów	projektów,	które	mogą	uzyskać	dofinansowanie,	znajdują	się	kampanie	informacyjne	
w	zakresie	formalnego	kształcenia	ustawicznego,	w	tym	w	kontekście	potrzeb	regionalnego	lub	lokal-
nego	rynku	pracy;	kształcenie	w	formach	szkolnych	osób	dorosłych,	z	własnej	inicjatywy	zainteresowa-
nych	uzupełnieniem	lub	podwyższeniem	swojego	wykształcenia	i	kwalifikacji	ogólnych	i	zawodowych,	
a	także	programy	formalnego	potwierdzania	kwalifikacji	zdobytych	w	sposób	pozaformalny	i	niefor-
malny.	Projekty	mogą	również	obejmować	usługi	doradcze	dla	osób	dorosłych,	z	własnej	inicjatywy	za-
interesowanych	kształceniem	formalnym	w	zakresie	wyboru	kierunku	i	formy	kształcenia	formalnego	
w	kontekście	potrzeb	regionalnego	lub	lokalnego	rynku	pracy,	oraz	wsparcie	dla	placówek	kształcenia	
ustawicznego,	praktycznego	i	doskonalenia	zawodowego	w	zakresie	kształcenia	formalnego.

Działanie 9.4 wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty
Celem	działania	 jest	dostosowanie	kwalifikacji	 nauczycieli,	 instruktorów	praktycznej	nauki	 zawodu	
oraz	kadr	administracyjnych	instytucji	systemu	oświaty	do	wymogów	związanych	ze	strategicznymi	
kierunkami	rozwoju	regionów,	zmianą	kierunków	kształcenia,	zapotrzebowaniem	na	nowe	kwalifikacje	
oraz	zmieniającą	się	sytuacją	demograficzną	w	systemie	oświaty.
Działanie	wdrażane	jest	w	trybie	konkursowym.	Beneficjentami	mogą	być	m.in.	organizacje	pozarzą-
dowe.
Projekty	 realizowane	w	 ramach	 tego	działania	mogą	być	 kierowane	do	nauczycieli	 i	 pracowników	
dydaktycznych	 szkół	 i	 placówek	 oświatowych,	 instruktorów	 praktycznej	 nauki	 zawodu	 oraz	 kadry	
administracyjnej	i	zarządzającej	oświatą.
Wsparcie	mogą	uzyskać	projekty	polegające	na	organizacji	 studiów	podyplomowych,	kursów	kwa-
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lifikacyjnych	 i	 doskonalących	 oraz	 innych	 form	podwyższania	 kwalifikacji	 dla	 nauczycieli;	 studiów	
podyplomowych,	kursów,	szkoleń	oraz	innych	form	podwyższania	kwalifikacji	pracowników	placówek	
kształcenia	ustawicznego,	praktycznego	i	doskonalenia	zawodowego	oraz	instruktorów	praktycznej	na-
uki	zawodu,	a	także	studiów	wyższych	dla	nauczycieli	zainteresowanych	podwyższeniem	lub	uzupeł-
nieniem	posiadanego	wykształcenia.	Mogą	to	być	ponadto	projekty	obejmujące	studia	podyplomowe	
i	kursy	doskonalące	dla	nauczycieli	i	pracowników	administracji	oświatowej	w	zakresie	organizacji,	
zarządzania,	finansowania	oraz	monitoringu	działalności	oświatowej,	 jak	również	zakładające	reali-
zację	programów	przekwalifikowania	nauczycieli	szkolnych,	w	związku	ze	zmieniającą	się	sytuacją	
demograficzną	w	kierunku	kształcenia	ustawicznego.

Działanie 9.5 oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
Celem	działania	 jest	pobudzenie	aktywności	mieszkańców	obszarów	wiejskich	na	 rzecz	samoorga-
nizacji	i	tworzenia	lokalnych	inicjatyw	ukierunkowanych	na	rozwój	edukacji	i	podnoszenia	poziomu	
wykształcenia	mieszkańców	obszarów	wiejskich.
Działanie	wdrażane	jest	w	trybie	konkursowym.	Beneficjentami	mogą	być	m.in.	organizacje	pozarzą-
dowe.
Grupę	 docelową	 działania	 stanowią:	mieszkańcy	 gmin	wiejskich,	miejsko-wiejskich	 oraz	miast	 do	
25	tys.	mieszkańców;	społeczności	lokalne	aktywnie	działające	na	obszarach	wiejskich	na	rzecz	roz-
woju	edukacji	na	terenach	wiejskich	 i	podnoszenia	poziomu	wykształcenia	mieszkańców	obszarów	
oraz	podmioty	działające	na	obszarach	wiejskich	na	rzecz	przeciwdziałania	ich	marginalizacji	i	zapew-
nienia	ich	odpowiedniego	rozwoju.
W	ramach	tego	działania	możliwe	jest	realizowanie	projektów:	przyczyniających	się	do	podnoszenia	
poziomu	wykształcenia	 i	 kwalifikacji	mieszkańców	 obszarów	wiejskich	 oraz	 rozwoju	 usług	 eduka-
cyjnych	na	tych	obszarach	oraz	polegających	na	tworzeniu	i	wspieraniu	działalności	inicjatyw	ukie-
runkowanych	na	pobudzenie	świadomości	środowisk	lokalnych	i	ich	zaangażowania	w	działania	na	
rzecz	rozwoju	edukacji	na	terenach	wiejskich	i	podnoszenia	poziomu	wykształcenia	mieszkańców	tych	
obszarów.	Wsparcie	mogą	 też	uzyskać	działania	 informacyjno-promocyjne,	 szkoleniowe	 i	 doradcze	
podnoszące	świadomość	mieszkańców	w	zakresie	korzyści	płynących	z	kształcenia	i	szkolenia.

proJekty innowacyJne i wSpÓłpracy ponadnarodoweJ
Zgodnie	z	art.	7	i	8	Rozporządzenia	Parlamentu	Europejskiego	i	Rady	nr	1081/2006	(WE)	z	5	lip-
ca	 2006	 r.	w	 sprawie	 Europejskiego	 funduszu	 Społecznego	 kraje	 członkowskie	wspierają	 promo-
cję	 i	włączanie	 innowacyjnych	przedsięwzięć	do	polityki	krajowej	oraz	współpracę	ponadnarodową	
i	międzyregionalną	realizowaną	za	pomocą	wymiany	informacji,	doświadczeń,	rezultatów	i	dobrych	
praktyk,	a	także	rozwĳania	komplementarnego	podejścia	oraz	skoordynowanych	lub	wspólnych	przed-
sięwzięć.

W	ramach	PO	KL	podejście	innowacyjne	jest	rozumiane	jako:
•	nastawienie	na	wsparcie	nowych,	nietypowych	grup	na	rynku	pracy	oraz	rozwiązanie	problemu,	
który	do	tej	pory	nie	był	przedmiotem	polityki	państwa;
•	wykorzystanie	nowych	instrumentów	w	rozwiązywaniu	dotychczasowych	problemów	na	rynku	pra-
cy,	w	tym	adaptacja	rozwiązań	sprawdzonych	w	innych	krajach,	regionach	czy	też	w	innych	kontek-
stach	(np.	w	stosunku	do	innej	grupy	docelowej);	w	tej	kategorii	mieści	się	także	rozwój,	modyfikacja	
dotychczas	stosowanych	instrumentów	w	celu	zwiększenia	ich	adekwatności,	skuteczności	i	efektyw-
ności.
Osiągnięcie	maksymalnego	wykorzystania	efektów	podejścia	innowacyjnego	wymaga,	by	tego	rodzju	
działaniom	innowacyjnym	towarzyszyły	działania	nakierowane	na	upowszechnienie	i	włączenie	wy-
pracowanych	rezultatów	do	głównego	nurtu	polityki.
Współpraca	ponadnarodowa	powinna	przyczyniać	 się	do	osiągnięcia	celów	danego	priorytetu,	wy-
korzystując	doświadczenia	partnerów	z	innych	regionów	oraz	krajów	UE.	W	ramach	współpracy	po-
nadnarodowej	możliwe	jest	 testowanie	rozwiązań	gotowych	i	stosowanych	już	w	innych	miejscach	
bądź	wypracowywanie	nowych	przy	udziale	partnerów	z	innych	regionów	oraz	krajów	UE.	Współpraca	
ponadnarodowa	przyczynia	się	do	powstania	znaczącej	wartości	dodanej	dla	partnerów	zaangażowa-
nych	w	realizację	projektu.



W	ramach	PO	KL	możliwych	będzie	kilka	form	współpracy	ponadnarodowej:
•	współpraca	między	projektami	 realizowanymi	w	 różnych	krajach	 (może	być	nawiązywana	 także	
z	projektami	niewspółfinansowanymi	przez	EfS	–	w	takim	przypadku	rezultaty	współpracy	ponadna-
rodowej	muszą	przyczyniać	się	do	realizacji	celów	projektu);
•	współpraca	między	sieciami	instytucji	działającymi	w	zbliżonych	obszarach;
•	współpraca	między	instytucjami	działającymi	w	tym	samym	obszarze	i	udzielającymi	sobie	wspar-
cia	(uprawnione	są	do	niej	 instytucje	sektora	publicznego	i	 instytucje	zaangażowane	we	wdrażanie	
EfS:	w	 takim	wariancie	 rezultaty	współpracy	ponadnarodowej	muszą	 się	przyczyniać	do	poprawy	
funkcjonowania	danej	instytucji).
W	celu	maksymalizacji	 efektów	współpracy	ponadnarodowej	 i	podejścia	 innowacyjnego	przy	 reali-
zacji	tego	typu	działań	zastosowanie	powinna	mieć	również	zasada	partnerstwa,	która	oznacza,	że	
projekty	realizowane	są	nie	przez	pojedynczych	projektodawców,	ale	przez	partnerstwa	kilku	organi-
zacji	i	instytucji.	Celem	partnerstwa	jest	znalezienie	rozwiązania	problemu	za	pomocą	wypracowania	
wielostronnego	i	innowacyjnego	podejścia,	z	wykorzystaniem	różnorodnych	doświadczeń	wszystkich	
partnerów.

Projekty	współpracy	ponadnarodowej	 i	podejścia	 innowacyjnego	mogą	być	realizowane	we	wszyst-
kich	priorytetach	PO	KL	(z	wyłączeniem	możliwości	realizacji	projektów	współpracy	ponadnarodowej	
w	projektach	ukierunkowanych	na	wspieranie	inicjatyw	lokalnych	na	obszarach	wiejskich	w	prioryte-
tach	6.,	7.	i	9.).

Na	 realizację	współpracy	ponadnarodowej	 i	podejścia	 innowacyjnego	przeznaczono	od	1%	do	5%	
alokacji	w	ramach	każdego	priorytetu.

W	 celu	 wspierania	 realizacji	 horyzontalnych	 zasad	 współpracy	 ponadnarodowej	 i	 innowacyjności	
przez	 Instytucje	 Programu	 oraz	 podmioty	 realizujące	 projekty	 utworzona	 została	 Krajowa	 Instytu-
cja	Wspomagająca	(KIW).	Do	jej	podstawowych	zadań	należy:	wsparcie	merytoryczne	dla	instytucji	
zaangażowanych	w	 realizację	 projektów	 innowacyjnych	 oraz	 ponadnarodowych	 (m.in.	 organizacja	
systemu	 eksperckiego);	 wsparcie	 szkoleniowo-doradcze	 dla	 instytucji	 pośredniczących,	 ekspertów,	
projektodawców,	realizatorów	projektów	oraz	kadr	Regionalnych	Ośrodków	Europejskiego	funduszu	
Społecznego;	opracowanie	 jednolitych	standardów	oceny	projektów	(m.in.	wytycznych	 i	podręczni-
ków);	wspieranie	zadań	promocyjnych	instytucji	pośredniczących	i	wdrażających	(m.in.	konkurs	na	
najlepsze	innowacje	społeczne);	realizacja	działań	informacyjnych	(opracowanie	i	wydawanie	broszur,	
biuletynu	 informacyjnego,	 prowadzenie	 portalu	 internetowego);	 wsparcie	 i	 koordynacja	 Krajowych	
i	 Regionalnych	 Sieci	 Tematycznych;	 pomoc	 w	 nawiązywaniu	 kontaktów	 z	 partnerami	 współpracy	
ponadnarodowej;	monitorowanie	realizacji	projektów	(opracowywanie	analiz	i	raportów	w	celu	m.in.	
służące	definiowaniu	kierunków	wsparcia	oraz	obszarów	tematycznych);	wspieranie	działań	promują-
cych,	upowszechniających	i	włączających	do	głównego	nurtu	polityki	oraz	praktyki	działania	instytucji	
i	organizacji	efektów	najlepiej	ocenionych	rozwiązań	(mainstreaming).	KIW	koordynuje	również	sieć	
Punktów	Kontaktowych	ds.	innowacyjności	i	współpracy	ponadnarodowej	funkcjonujących	na	pozio-
mie	krajowym	i	regionalnym.
Do	końca	2009	r.	funkcję	KIW	pełniła	fundacja	fundusz	Współpracy.	Od	stycznia	2010	r.	zadania	
KIW	realizuje	Centrum	Projektów	Europejskich.
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2. proGraM operacyJny 
 innowacyJna GoSpodarka (po iG)
Głównym	celem	programu	jest	rozwój	polskiej	gospodarki,	opierający	się	na	innowacyjnych	przedsię-
biorstwach.

Priorytety:
1.	Badania	i	rozwój	nowoczesnych	technologii;
2.	Infrastruktura	sfery	B+R;
3.	Kapitał	dla	innowacji;
4.	Inwestycje	w	innowacyjne	przedsięwzięcia;
5.	Dyfuzja	innowacji;
6.	Polska	gospodarka	na	rynku	międzynarodowym;
7.	Społeczeństwo	informacyjne	–	budowa	elektronicznej	administracji;
8.	Społeczeństwo	informacyjne	–	zwiększanie	innowacyjności	gospodarki;
9.	Pomoc	techniczna.

Organizacje	pozarządowe	mogą	się	ubiegać	o	dofinansowanie	projektów	w	sześciu	z	nich.	Dodatkowo	
w	 jednym	 działaniu	 pierwszego	 priorytetu	 organizacje	 zostały	 wskazane	 jako	 realizator	 projektów	
indywidualnych.

Program	finansowany	jest	z	Europejskiego	funduszu	Rozwoju	Regionalnego	oraz	krajowych	pieniędzy	
publicznych.	Dofinansowanie	wynosi	maksymalnie	85%	wydatków	kwalifikowalnych.

Instytucją	Zarządzającą	programem	jest	Ministerstwo	Rozwoju	Regionalnego	–	Departament	Zarzą-
dzania	Programami	Konkurencyjności	i	Innowacyjności.

priorytet 1: Badania i rozwÓJ (B+r) nowoczeSnych technoloGii
Celem	priorytetu	jest	zwiększenie	znaczenia	sektora	nauki	w	gospodarce	poprzez	realizację	prac	B+R	
w	kierunkach	uznanych	za	priorytetowe	dla	rozwoju	społeczno-gospodarczego	kraju.
Organizacje	pozarządowe	mogą	ubiegać	się	o	dofinansowanie	w	poddziałaniu	1.1.1	w	działaniu	1.1.	
Beneficjentem	projektów	indywidualnych	w	działaniu	1.2	została	organizacja	pozarządowa:	fundacja	
na	rzecz	Nauki	Polskiej.

Działanie 1.1 wsparcie badań naukowych w celu budowy gospodarki opartej na wiedzy
Celem	 działania	 jest	 ukierunkowanie	 badań	 naukowych	 na	 dziedziny	 i	 dyscypliny	 naukowe,	 które	
mogą	mieć	duży	wpływ	na	szybki	rozwój	cywilizacyjno-gospodarczy	kraju	i	budowę	gospodarki	opartej	
na	wiedzy.
W	 przykładowych	 rodzajach	 projektów	 wymieniono	 trzy	 projekty	 (poddziałania).	 W	 poddziałaniu	
1.1.1	beneficjentami	mogą	być	m.in.	podmioty	realizujące	projekty	foresight	(podmioty	nie	działające	
dla	zysku,	np.	fundacje	i	stowarzyszenia).

Poddziałanie 1.1.1 Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight
Identyfikacja	kierunków	badań	naukowych	i	prac	rozwojowych	poprzez	zastosowanie	metody	foresi-
ght	w	zakresie	wsparcia:	Narodowego	Programu	foresight	Polska	2020	i	kolejnych;	przygotowania	
regionalnych	strategii	rozwoju;	przygotowania	strategii	rozwoju	poszczególnych	dziedzin	nauki	i	sek-
torów	gospodarki	(np.	polskiej	strategii	rozwoju	biotechnologii),	zarówno	na	poziomie	krajowym,	jak	
i	regionalnym;	przygotowania	strategii	dla	działających	w	Polsce	platform	technologicznych.
W	 tym	 kontekście	 projekt	 badawczy	 to	 przedsięwzięcie	 obejmujące	 badania	 podstawowe	 i/lub	
badania	przemysłowe	i/lub	prace	rozwojowe	lub	przedsięwzięcie	realizowane	w	ramach	projektu	
foresight.
Instytucją	wdrażającą	jest	Ośrodek	Przetwarzania	Informacji.
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Działanie 1.2 wzmocnienie potencjału kadrowego nauki
Celem	 działania	 jest	 zachęcenie	młodych	 ludzi	 do	 podjęcia	 kariery	 naukowej,	 przy	 jednoczesnym	
stymulowaniu	rozwoju	jakościowego	kadry	naukowej,	jak	i	współpracy	międzynarodowej.
Działanie	realizowane	jest	w	trybie	projektów	indywidualnych	przez	fundację	na	rzecz	Nauki	Polskiej.	
Cztery	projekty	indywidualne	obejmują	konkursy	na:	projekty	aplikacyjne	realizowane	przez	studen-
tów,	absolwentów	i	doktorantów,	mające	zastosowanie	w	gospodarce	(Program	Ventures);	projekty,	
w	których	uczestniczą	studenci,	doktoranci	i	uczestnicy	staży	podoktorskich,	realizowane	w	najlep-
szych	zespołach	badawczych	w	Polsce	 (Program	Team);	projekty	badawcze	 realizowane	w	 trakcie	
studiów	doktoranckich	w	Polsce	w	ramach	współpracy	międzynarodowej	jednostek	naukowych	(Pro-
gram	Międzynarodowe	Projekty	Doktoranckie)	oraz	projekty	realizowane	przez	wybitnych	uczonych	
z	zagranicy,	tworzących	zespoły	badawcze	w	polskich	jednostkach	naukowych	(Program	Welcome).

priorytet 3: kapitał dla innowacJi
Celem	priorytetu	jest	zwiększenie	liczby	przedsiębiorstw	działających	na	bazie	innowacyjnych	rozwią-
zań	oraz	zwiększenie	dostępu	do	zewnętrznych	źródeł	finansowania	przedsięwzięć	innowacyjnych.
Organizacje	 pozarządowe	mogą	 być	 projektodawcami	 w	 dwóch	 z	 trzech	 działań	 wyodrębnionych	
w	tym	priorytecie:	3.1	i	3.3	(poddziałanie	3.3.1).

Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej
Celem	działania	jest	zwiększenie	liczby	przedsiębiorstw,	które	opierają	się	na	innowacyjnych	rozwią-
zaniach.
Wsparciem	objęte	są	projekty	związane	z	poszukiwaniem	i	oceną	innowacyjnych	pomysłów	potencjal-
nych	przedsiębiorców,	pracami	przygotowawczymi	mającymi	na	celu	utworzenie	nowego	przedsię-
biorstwa	na	bazie	tego	pomysłu	oraz	inwestycjami	kapitałowymi	w	nowopowstałe	przedsiębiorstwo.
Organizacje	pozarządowe	nie	są	co	prawda	wprost	wymienione	wśród	beneficjentów	tego	działania,	
jednak	znalazły	się	tam	instytucje	wspierające	powstawanie	innowacyjnych	przedsiębiorstw,	np.	inku-
batory,	w	tym	przedsiębiorczości	akademickiej,	centra	transferu	technologii	i	innowacji,	akceleratory	
technologii,	parki	naukowo-technologiczne.	Mogą	one	realizować	swoje	projekty,	kierując	je	do	nowo	
powstałych	małych	i	średnich	przedsiębiorstw.
Instytucją	wdrażającą	jest	Polska	Agencja	Rozwoju	Przedsiębiorczości.

Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP
Celem	działania	 jest	 aktywizacja	 rynku	 inwestorów	prywatnych	poprzez	 tworzenie	dogodnych	wa-
runków	inicjowania	współpracy	inwestorów	prywatnych	z	przedsiębiorcami	poszukującymi	środków	
finansowych	na	realizację	przedsięwzięć	innowacyjnych.
W	 przykładowych	 rodzajach	 projektów	 wymieniono	 dwa	 projekty	 (poddziałania).	 W	 poddziałaniu	
3.3.1	beneficjentami	są	instytucje	otoczenia	biznesu	(w	tym	istniejące	i	nowo	tworzone	sieci	inwesto-
rów,	podmioty	świadczące	usługi	doradcze	dla	przedsiębiorstw).

Poddziałanie 3.3.1 wsparcie dla IoB
Działania	 finansowane	 obejmują:	 kształtowanie	 gotowości	 inwestycyjnej	 poprzez	 przygotowanie	
potencjalnych	i	obecnych	przedsiębiorców	do	poszukiwania	inwestorów	oraz	do	właściwej	prezen-
tacji	swojej	oferty,	w	tym	szkolenia	dla	przedsiębiorców	w	zakresie	form	i	sposobów	zewnętrznego	
finansowania	działalności	gospodarczej;	zwiększanie	świadomości	w	zakresie	usług	i	korzyści	ofe-
rowanych	przez	sieci	inwestorów	prywatnych,	w	tym	sieci	aniołów	biznesu,	poprzez	działania	infor-
macyjne	i	promocyjne	(skierowane	do	potencjalnych	lub	obecnych	inwestorów	i	przedsiębiorców);	
nawiązywanie	współpracy	między	działającymi	sieciami	inwestorów	prywatnych,	w	tym	sieciami	
aniołów	biznesu	a	m.in.	inkubatorami	przedsiębiorczości,	jak	również	między	sieciami	a	funduszami	
kapitału	podwyższonego	ryzyka;	tworzenie	nowych	i	rozwoju	istniejących	sieci	inwestorów	prywat-
nych,	w	tym	sieci	aniołów	biznesu;	organizacja,	rozwój	i	utrzymanie	platform	wymiany	doświadczeń	
w	zakresie	potencjalnych	inwestycji,	w	tym	konferencje,	seminaria,	warsztaty;	tworzenie	platform	
służących	kojarzeniu	inwestorów	z	przedsiębiorcami	poszukującymi	zewnętrznych	źródeł	finanso-
wania	o	charakterze	udziałowym;	programy	szkoleniowe,	seminaria	dla	prywatnych	 inwestorów,	
w	tym	dla	nowych	aniołów	biznesu,	w	zakresie	dokonywania	inwestycji	w	spółki	przedsiębiorców.
Instytucją	wdrażającą	jest	Polska	Agencja	Rozwoju	Przedsiębiorczości.
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priorytet 5: dyFuzJa innowacJi
Celem	priorytetu	jest	zapewnienie	przedsiębiorcom	wysokiej	jakości	usług	i	infrastruktury,	służących	
wzmocnieniu	oraz	wykorzystaniu	ich	potencjału	innowacyjnego,	a	także	wzmocnienie	pozycji	konku-
rencyjnej	przedsiębiorstw	poprzez	rozwój	powiązań	kooperacyjnych.
Instytucje	otoczenia	biznesu,	a	więc	potencjalnie	także	organizacje	pozarządowe,	mogą	być	projekto-
dawcami	w	trzech	z	czterech	działań	wyodrębnionych	w	tym	priorytecie:	5.2,	5.3	i	5.4	(poddziałanie	
5.4.2).

Działanie 5.2 wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich 
sieci o znaczeniu ponadregionalnym
Celem	działania	jest	ułatwienie	przedsiębiorcom	na	terenie	całego	kraju	dostępu	do	kompleksowych,	
wysokiej	jakości	usług	biznesowych	niezbędnych	z	punktu	widzenia	prowadzenia	działalności	inno-
wacyjnej.
W	trybie	konkursowym	realizowane	są	cztery	rodzaje	projektów:	dofinansowanie,	przygotowanie	i	roz-
wĳanie	pakietu	usług	o	charakterze	proinnowacyjnym	(składającego	się	z	usług	doradczych,	szkolenio-
wych,	informacyjnych	oraz	sieciowe/	poszukiwania	partnera)	służących	podniesieniu	innowacyjności	
przedsiębiorstw	działających	na	terenie	Polski;	zapewnienie	dostępu	przedsiębiorców	do	usług	pro-
innowacyjnych	poprzez	dofinansowanie	kosztów	świadczenia	wybranych	usług	dla	przedsiębiorców	
oraz	wspólnych	przedsięwzięć	podejmowanych	przez	instytucje	skupione	w	sieciach;	dofinansowanie	
funkcjonowania	jednostki	koordynującej	działalność	sieci	(o	charakterze	sekretariatu	sieci);	dofinanso-
wanie	budowy	i	rozwoju	systemu	informatycznego	obejmującego	informacje	o	innowacjach	obsługu-
jącego	jednostkę	koordynującą	działalność	sieci,	m.in.	źródła	innowacji,	przedsięwzięcia	innowacyjne	
na	różnych	etapach	rozwoju.
Beneficjentami	 dla	 wymienionych	 rodzajów	 projektów	 są	 instytucje	 otoczenia	 biznesu	 działające	
w	sieciach	oraz	sieci	IOB.
Instytucją	wdrażającą	jest	Polska	Agencja	Rozwoju	Przedsiębiorczości.

Działanie 5.3 wspieranie ośrodków innowacyjności
Realizowane	w	trybie	indywidualnym	projekty	obejmują:	doradztwo	w	zakresie	przygotowania	strate-
gii	rozwoju	ośrodka	uwzględniającej	potrzeby	przedsiębiorców	(np.	przygotowanie	studiów	wykonal-
ności,	badania	rynku	pod	kątem	zapotrzebowania	przedsiębiorców	na	wysoko	specjalistyczne	usługi);	
doradztwo	oraz	promocję,	wynikające	z	realizowanej	strategii	rozwoju	ośrodka	(prowadzenie	baz	da-
nych,	coaching,	kojarzenie	partnerów,	wyszukiwanie	projektów	do	wsparcia,	poszukiwanie	 rynków	
zbytu	dla	produktów	wytwarzanych	w	ośrodku,	szacowanie	kosztów	wdrożenia	danego	projektu	do	
produkcji	przez	przedsiębiorcę,	ocena	wartości	rynkowej	wyników	prac	B+R);	inwestycje	wynikające	
z	 realizowanej	 strategii	 rozwoju	 ośrodka	 w	 zakresie	 rozbudowy	 lub	modernizacji	 istniejącej	 infra-
struktury	 technicznej	 (np.	 budowa	 lub	 rozbudowa	 budynków,	 doprowadzenie	 lub	 rozbudowa	 sieci	
technicznych	i	mediów,	zakup	specjalistycznego	wyposażenia,	sprzętu	biurowego);	działania	promo-
cyjne	wynikające	z	realizowanej	strategii	rozwoju	ośrodka	w	zakresie	promocji	usług	instytucji	pro-
innowacyjnego	otoczenia	biznesu	w	środowisku	lokalnym,	regionalnym	i	międzynarodowym,	przede	
wszystkim	poprzez	przygotowanie	materiałów	audiowizualnych	i	prezentacji	w	mediach,	organizację	
seminariów	i	konferencji.
Na	liście	projektów	indywidualnych	(z	31	lipca	2009	r.)	znajduje	się	jeden	projekt	organizacji	poza-
rządowej:	fundacji	Uniwersytetu	im.	Adama	Mickiewicza.
Instytucją	wdrażającą	jest	Polska	Agencja	Rozwoju	Przedsiębiorczości.

Działanie 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną
Celem	realizacji	działania	jest	poprawa	efektywności	funkcjonowania	rynku	innowacji	i	przepływu	roz-
wiązań	innowacyjnych	poprzez	upowszechnianie	stosowania	prawa	własności	intelektualnej,	w	szcze-
gólności	poprzez	uzyskiwanie	ochrony	praw	własności	przemysłowej.

Poddziałanie 5.4.2 Popularyzacja wiedzy w zakresie własności intelektualnej
Wspierane	są	projekty	dotyczące	upowszechnienia	wiedzy	na	temat	korzyści	wynikających	z	ochro-
ny	 własności	 intelektualnej	 w	 przedsiębiorstwach,	 w	 tym	 projekty	 promocyjne	 i	 informacyjne	
mające	 na	 celu	wzrost	 świadomości	 przedsiębiorców	 z	 korzyści	 płynących	 z	 ochrony	własności	
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intelektualnej,	 a	 także	 projekty	 informacyjne	 dotyczące	metod	 i	 możliwości	 ochrony	 własności	
intelektualnej.
Projektodawcami	mogą	być	instytucje	otoczenia	biznesu.
Instytucją	wdrażającą	jest	Polska	Agencja	Rozwoju	Przedsiębiorczości.

priorytet 6: polSka GoSpodarka na rynku MiĘdzynarodowyM
Celem	priorytetu	jest	poprawa	wizerunku	Polski	jako	atrakcyjnego	partnera	gospodarczego,	miejsca	
nawiązywania	wartościowych	kontaktów	handlowych,	lokowania	inwestycji,	prowadzenia	działalno-
ści	gospodarczej	oraz	rozwoju	usług	turystycznych.
Instytucje	otoczenia	biznesu,	a	więc	potencjalnie	także	organizacje	pozarządowe,	mogą	być	projekto-
dawcami	w	jednym	z	pięciu	działań	w	tym	priorytecie.

Działanie 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym
Celem	działania	jest	wsparcie	inwestycji	służących	tworzeniu	konkurencyjnych	i	innowacyjnych	pro-
duktów	turystycznych	o	charakterze	unikatowym	i	ponadregionalnym,	przy	jednoczesnym	zachowaniu	
chłonności	 terenów	 turystycznych	 i	 ich	 pojemności	 turystycznej.	 Przewidziano	wsparcie	 projektów	
o	największym	znaczeniu	turystycznym,	w	szczególności	takich,	które	przyczynią	się	do	wzrostu	atrak-
cyjności	kraju	w	świetle	przygotowań	do	organizacji	Mistrzostw	Europy	w	Piłce	Nożnej	EURO	2012.
Działanie	realizowane	jest	w	trybie	indywidualnym.	Zgłaszane	mogą	być:	kompleksowe	ponadregio-
nalne	projekty	 turystyczne	obejmujące	 inwestycje	w	spójną	 infrastrukturę	unikatowych	produktów	
turystycznych,	w	szczególności	projekty	realizowane	w	formule	partnerstwa	kilku	podmiotów,	a	także	
projekty	przewidujące	wsparcie	dla	obiektów	stanowiących	wyjątkowe	atrakcje	turystyczne	znajdują-
ce	się	na	liście	Światowego	Dziedzictwa	Kulturalnego	i	Naturalnego	UNESCO	lub	uznane	przez	Prezy-
denta	RP	za	Pomniki	Historii.	Preferowane	są	projekty	dotyczące	rozwoju	produktów	turystycznych,	
które	ze	względu	na	swoją	lokalizację	będą	stanowić	atrakcyjną	ofertę	turystyczną	z	punktu	widzenia	
organizacji	przez	Polskę	Mistrzostw	Europy	w	Piłce	Nożnej	EURO	2012.	Preferowane	będą	projekty	
liniowe	i	sieciowe.	Projekty	mogą	obejmować	również	działania	promujące	produkt	turystyczny,	ściśle	
związane	z	realizowanymi	w	ramach	projektu	inwestycjami.
Wśród	beneficjentów	wymieniono	m.in.	instytucje	otoczenia	biznesu,	w	tym	izby	gospodarcze,	funda-
cje	i	stowarzyszenia	non	profit	działające	na	rzecz	sektora	turystycznego.
Na	liście	projektów	indywidualnych	(z	31	lipca	2009	r.)	nie	ma	projektów	realizowanych	przez	orga-
nizacje	pozarządowe.
Instytucją	wdrażającą	jest	Polska	Organizacja	Turystyczna.

priorytet 7: SpołeczeŃStwo inForMacyJne – Budowa adMiniStracJi elektroniczneJ
Celem	priorytetu	jest	poprawa	warunków	prowadzenia	działalności	gospodarczej	poprzez	zwiększenie	
dostępności	zasobów	informacyjnych	administracji	publicznej	oraz	usług	publicznych	w	formie	cyfro-
wej	dla	obywateli	i	przedsiębiorców.
Wspierane	jest	utworzenie	rozległej,	ogólnokrajowej	infrastruktury	teleinformatycznej,	umożliwiającej	
przesyłanie	 danych	między	 poszczególnymi	 platformami	 usług	 elektronicznych,	 portalami	 dziedzi-
nowymi,	 rejestrami	elektronicznymi	 i	 samymi	urzędami,	stanowiącej	niezbędne	zaplecze	dla	elek-
tronicznych	usług	publicznych	świadczonych	dla	przedsiębiorców.	Infrastruktura	ta	ma	wspomagać	
działania	administracji	rządowej	i	samorządowej.
Na	liście	beneficjentów	znalazły	się	m.in.	konsorcja	jednostek	administracji	publicznej	z	przedsiębior-
stwami,	organizacjami	pozarządowymi,	organami	samorządu	zawodowego	lub	jednostkami	badaw-
czo-rozwojowymi.
Konsorcja	 mogą	 realizować	 projekty	 obejmujące	 przystosowanie	 infrastruktury	 teleinformatycznej	
(obejmującej	 administrację	wszystkich	 szczebli),	 umożliwiającej	wymianę	 danych	między	 dziedzi-
nowymi	platformami	e-usług,	rejestrami	elektronicznymi	i	urzędami;	budowę	lub	rozbudowę	syste-
mów	informatycznych	administracji	publicznej	wspomagających	zarządzanie	w	sektorze	publicznym;	
wdrażanie	elektronicznego	obiegu	spraw	i	dokumentów;	informatyzację	rejestrów	państwowych	oraz	
zapewnienie	 dostępu	 do	 elektronicznych	 rejestrów;	 wdrażanie	 elektronicznego	 podpisu	 i	 systemu	
elektronicznych	tożsamości	oraz	rozbudowę	centralnej	platformy	usług	elektronicznych.	Mogą	także	



realizować	projekty	przewidujące	budowę	dziedzinowych	platform	e-usług	dla	obsługi	przedsiębior-
ców	oraz	obywateli	w	obszarach	kluczowych	dla	działalności	gospodarczej	oraz	usług	administracji	
dla	obywateli;	integrację	platform	dziedzinowych	na	centralnej	platformie	umożliwiającej	świadczenie	
e-usług;	budowę	wielokanałowych	platform	transakcyjnych	umożliwiających	wnoszenie	opłat	admini-
stracyjnych,	a	także	świadczenie	usług	pomocniczych	wspierających	wymianę	towarów	i	usług	oraz	
udostępnianie	 i	upowszechnianie	standardów	elektronicznego	komunikowania	się	między	przedsię-
biorstwami,	a	także	w	obszarze	administracja	–	przedsiębiorstwo	oraz	administracja	–	obywatel	(pro-
jekty	szkoleniowe).
Na	liście	projektów	indywidualnych	(z	31	lipca	2009	r.)	nie	ma	projektów	realizowanych	przez	orga-
nizacje	pozarządowe.
Instytucją	wdrażającą	jest	Władza	Wdrażająca	Programy	Europejskie.

priorytet 8: SpołeczeŃStwo inForMacyJne – zwiĘkSzanie innowacyJnoŚci GoSpodarki
Celem	priorytetu	jest	stymulowanie	rozwoju	gospodarki	elektronicznej	poprzez	wspieranie	tworzenia	
nowych,	innowacyjnych	e-usług,	innowacyjnych	rozwiązań	elektronicznego	biznesu	oraz	zmniejszanie	
technologicznych,	ekonomicznych	i	mentalnych	barier	wykorzystywania	e-usług	w	społeczeństwie.
Organizacje	pozarządowe	wymienione	zostały	na	liście	potencjalnych	typów	beneficjentów	w	dwóch	
z	czterech	działań	tego	priorytetu:	8.3	i	8.4.

Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion
Celem	działania	jest	zapewnienie	dostępu	do	internetu	dla	osób	zagrożonych	wykluczeniem	cyfrowym	
z	powodu	trudnej	sytuacji	materialnej	lub	niepełnosprawności.
Jednym	 z	 typów	 beneficjentów	 są	 konsorcja	 jednostek	 samorządu	 terytorialnego	 z	 organizacjami	
pozarządowymi.	Mogą	one	uzyskać	wsparcie	na	 realizację	projektów,	które	zakładają:	dotacje	cał-
kowicie	 lub	 częściowo	pokrywające	koszty	dostępu	do	 internetu	w	gospodarstwach	domowych	na	
obszarze	objętym	projektem	(maksymalnie	przez	trzy	lata);	pokrycie	kosztów	dostarczenia,	instalacji	
oraz	 serwisowania	 sprzętu	 komputerowego	 i/lub	 niezbędnego	 oprogramowania	 w	 gospodarstwach	
domowych	wskazanych	przez	projektodawcę;	zakup	usługi	przeprowadzenia	szkoleń	z	zakresu	obsługi	
komputera	oraz	korzystania	z	internetu	dla	użytkowników	końcowych	projektu;	dofinansowanie	kosz-
tów	operacyjnych,	kosztów	zatrudnienia	i	szkolenia	pracowników	jednostki	samorządu	terytorialnego	
i/lub	organizacji	pozarządowej	uczestniczącej	w	konsorcjum,	którzy	będą	odpowiedzialni	za	realizację	
działania	 oraz	 kosztów	 działań	 koordynacyjnych	 zmniejszających	 problem	wykluczenia	 cyfrowego,	
np.	wyposażenie	w	sprzęt	komputerowy	i	utrzymanie	dostępu	do	internetu	w	jednostkach	podległych	
beneficjentowi	(w	tym:	biblioteki	publiczne,	publiczne	instytucje	kultury,	szkoły,	publiczne	placówki	
opiekuńczo-wychowawcze	 położone	 na	 obszarze	 działania	 beneficjenta	 i	 publiczne	 domy	 pomocy	
społecznej);	dofinansowanie	promocji	projektu	na	obszarze	objętym	projektem.
Instytucją	wdrażającą	jest	Władza	Wdrażająca	Programy	Europejskie.

Działanie 8.4 Zapewnienie dostępu do internetu na etapie „ostatniej mili”
Celem	działania	jest	stworzenie	możliwości	bezpośredniego	dostarczania	usługi	szerokopasmowego	
dostępu	do	internetu,	tzw.	ostatniej	mili	dla	użytkowników	końcowych	(dostarczanie	internetu	bezpo-
średnio	do	użytkownika),	poprzez	wsparcie	mikro-,	małych	i	średnich	przedsiębiorców	zamierzających	
dostarczać	tę	usługę	na	obszarach,	na	których	prowadzenie	tej	działalności	na	zasadach	rynkowych	
jest	nieopłacalne	finansowo.
Jednym	z	typów	beneficjentów	są	organizacje	pozarządowe.	Mogą	one	uzyskać	wsparcie	na	projekty	
polegające	na	dofinansowaniu	budowy	 infrastruktury	 teleinformatycznej	 stworzonej	między	najbliż-
szym	lub	najbardziej	efektywnym	punktem	dystrybucji	internetu	a	grupą	(-ami)	docelową	(-ymi).	Na	
obszarze	gminy	może	być	realizowany	więcej	niż	jeden	projekt	tego	typu.
Instytucją	wdrażającą	jest	Władza	Wdrażająca	Programy	Europejskie.
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3. proGraM operacyJny 
 inFraStruktura i ŚrodowiSko (po iiŚ)
Celem	programu	jest	poprawa	atrakcyjności	inwestycyjnej	Polski	i	jej	regionów	poprzez	rozwój	infra-
struktury	technicznej,	przy	równoczesnej	ochronie	i	poprawie	stanu	środowiska,	zdrowia,	zachowaniu	
tożsamości	kulturowej	i	rozwĳaniu	spójności	terytorialnej.

Priorytety:
1.	 Gospodarka	wodno-ściekowa;
2.	 Gospodarka	odpadami	i	ochrona	powierzchni	ziemi;
3.	 Zarządzanie	zasobami	i	przeciwdziałanie	zagrożeniom	środowiska;
4.	 Przedsięwzięcia	dostosowujące	przedsiębiorstwa	do	wymogów	ochrony	środowiska;
5.	 Ochrona	przyrody	i	kształtowanie	postaw	ekologicznych;
6.	 Drogowa	i	lotnicza	sieć	TEN-T;
7.	 Transport	przyjazny	środowisku;
8.	 Bezpieczeństwo	transportu	i	krajowe	sieci	transportowe;
9.	 Infrastruktura	energetyczna	przyjazna	środowisku	i	efektywność	energetyczna;
10.	Bezpieczeństwo	energetyczne,	w	tym	dywersyfikacja	źródeł	energii;
11.	Kultura	i	dziedzictwo	kulturowe;
12.	Bezpieczeństwo	zdrowotne	i	poprawa	efektywności	systemu	ochrony	zdrowia;
13.	Infrastruktura	szkolnictwa	wyższego;
14.	Pomoc	techniczna	–	Europejski	fundusz	Rozwoju	Regionalnego;
15.	Pomoc	techniczna	–	fundusz	Spójności.

Szeroko	rozumiane	organizacje	pozarządowe	mogą	się	ubiegać	o	dofinansowanie	projektów	w	czte-
rech	priorytetach.

Program	finansowany	jest	z	Europejskiego	funduszu	Rozwoju	Regionalnego	(m.in.	omówione	tu	prio-
rytety:	5.,	11.	i	12.),	funduszu	Spójności	(m.in.	omówiony	tu	priorytet	9.)	oraz	krajowych	pieniędzy	
publicznych.	Dofinansowanie	sięga	maksymalnie	85%	wydatków	kwalifikowalnych.

Instytucją	Zarządzającą	programem	jest	Ministerstwo	Rozwoju	Regionalnego	–	Departament	Koordy-
nacji	Programów	Infrastrukturalnych.

priorytet 5: ochrona przyrody i kSztałtowanie poStaw ekoloGicznych
Głównym	celem	priorytetu	jest	ograniczenie	degradacji	środowiska	naturalnego	oraz	strat	jego	zaso-
bów	i	zmniejszania	różnorodności	biologicznej.
Organizacje	pozarządowe	mogą	być	projektodawcami	we	wszystkich	czterech	działaniach	wyodręb-
nionych	w	tym	priorytecie.
Instytucją	wdrażającą	dla	priorytetu	jest	Centrum	Koordynacji	Projektów	Środowiskowych.

Działanie 5.1 wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych na 
obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej
Celem	działania	 jest	przywracanie	właściwego	stanu	siedlisk	przyrodniczych	(ekosystemów)	 i	ostoi	
gatunków	na	obszarach	chronionych,	wraz	z	zachowaniem	zagrożonych	wyginięciem	gatunków	oraz	
różnorodności	genetycznej	roślin,	zwierząt	i	grzybów.
Przykładowe	rodzaje	projektów:	ochrona	gatunków	i	siedlisk	in situ;	ochrona	gatunków	ex situ,	ochro-
na	zasobów	genowych	oraz	budowa	centrów	rehabilitacji	zwierząt;	budowa	lub	modernizacja	małej	
infrastruktury	służącej	zabezpieczeniu	obszarów	chronionych	przed	nadmierną	i	niekontrolowaną	pre-
sją	turystów;	budowa	centrum/	centrów	przetrzymywania	gatunków	CITES	(Convention	on	Internatio-
nal	Trade	in	Endangered	Species	of	Wild	fauna	and	flora	–	Konwencja	o	międzynarodowym	handlu	
dzikimi	zwierzętami	i	roślinami	gatunków	zagrożonych	wyginięciem).
Maksymalny	poziom	dofinansowania	dla	organizacji	pozarządowych	wynosi	85%.	Minimalna	wartość	
projektu	to	400	tys.	zł,	maksymalna	–	25	mln	euro.
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Działanie 5.2 Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych
Celem	działania	jest	przywrócenie	drożności	korytarzy	ekologicznych	umożliwiających	przemieszcza-
nie	się	zwierząt	i	funkcjonowanie	ich	populacji	w	skali	kraju.
Na	liście	przykładowych	rodzajów	projektów	znajdują	się:	przywracanie	drożności	i	funkcjonowania	
ekologicznych	korytarzy	 lądowych	 (w	 tym	korytarzy	umożliwiających	działanie	 sieci	Natura	2000)	
oraz	zniesienie	lub	ograniczenie	barier	dla	przemieszczania	się	zwierząt,	które	tworzy	istniejąca	infra-
struktura	techniczna.
Maksymalny	poziom	dofinansowania	dla	organizacji	pozarządowych	wynosi	85%.	Minimalna	wartość	
projektu	to	400	tys.	zł	(w	przypadku	przejść	dla	dużych	i	średnich	ssaków	–	2	mln	zł),	maksymalna	
–	25	mln	euro.

Działanie 5.3 opracowanie planów ochrony obszarów chronionych
Celem	działania	jest	wsparcie	procesu	opracowania	planów	ochrony	dla	obszarów	chronionych.
Na	listę	przykładowych	rodzajów	projektów	wpisano	opracowanie:	dokumentacji	niezbędnej	do	za-
rządzania	obszarami	specjalnej	ochrony	ptaków,	specjalnych	obszarów	ochrony	siedlisk	Natura	2000	
i	 parków	 narodowych	 oraz	 innych	 obszarów	 chronionych,	 a	 także	 krajowych	 programów	 ochrony	
wybranych	gatunków	lub	siedlisk	przyrodniczych.
Maksymalny	poziom	dofinansowania	dla	organizacji	pozarządowych	wynosi	85%.	Minimalna	wartość	
projektu	to	400	tys.	zł,	maksymalna	–	25	mln	euro.

Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różno-
rodności biologicznej
Celem	działania	jest	zwiększenie	świadomości	w	zakresie	potrzeby	i	właściwych	metod	ochrony	śro-
dowiska,	przyrody	i	krajobrazu.
Na	 liście	przykładowych	rodzajów	projektów	znajdują	się:	ogólnopolskie	 lub	ponadregionalne	dzia-
łania	edukacyjne,	np.	kampanie	 informacyjno-promocyjne,	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,	ogólnopolskie	i	międzynarodowe	imprezy	masowe,	
których	celem	jest	popularyzacja	wiedzy	o	środowisku	oraz	kształtowanie	proekologicznych	postaw	
społecznych,	ogólnopolskie	i	ponadregionalne	konkursy	i	festiwale	ekologiczne;	działania	edukacyjne	
skierowane	do	społeczności	lokalnych	na	obszarach	chronionych;	ogólnopolskie	lub	ponadregionalne	
szkolenia	oraz	aktywna	edukacja	dla	grup	zawodowych	wywierających	największy	wpływ	na	przyrodę;	
tworzenie	partnerstw	oraz	moderowanie	platform	dialogu	społecznego	na	rzecz	ochrony	środowiska.
Maksymalny	poziom	dofinansowania	dla	organizacji	pozarządowych	wynosi	85%.	Minimalna	wartość	
projektów:	kampanie	promocyjne	oraz	imprezy	masowe	–	2	mln	zł;	pozostałe	–	400	tys.	zł.	Maksy-
malna	wartość	projektu	to	25	mln	euro.

priorytet 9: inFraStruktura enerGetyczna przyJazna ŚrodowiSku i eFektywnoŚĆ enerGetyczna
Głównym	celem	priorytetu	 jest	zmniejszenie	oddziaływania	sektora	energetyki	na	środowisko,	a	 jej	
celami	 szczegółowymi	 są	podwyższenie	 sprawności	wytwarzania,	przesyłania	 i	 dystrybucji	 energii;	
wzrost	efektywności	energetycznej	w	procesie	użytkowania	energii	oraz	wzrost	wykorzystania	energii	
ze	źródeł	odnawialnych,	w	tym	biopaliw.
Organizacje	pozarządowe	zostały	wymienione	jako	beneficjenci	tylko	w	działaniu	9.3.	

Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
Celem	działania	jest	zmniejszenie	zużycia	energii	w	sektorze	publicznym.
Wsparcie	można	uzyskać	na	realizację	projektów,	które	przewidują	termomodernizację	obiektów	uży-
teczności	publicznej,	wraz	z	wymianą	wyposażenia	tych	obiektów	na	energooszczędne.
Maksymalny	poziom	dofinansowania	dla	organizacji	pozarządowych	wynosi	50%.	Minimalna	wartość	
projektu	to	10	mln	zł,	zaś	maksymalna	kwota	wsparcia	wynosi	50	mln	zł.
Instytucją	wdrażającą	jest	Narodowy	fundusz	Ochrony	Środowiska	i	Gospodarki	Wodnej.
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priorytet 11: kultura i dziedzictwo kulturowe
Głównym	celem	priorytetu	jest	wykorzystanie	potencjału	kultury	i	dziedzictwa	kulturowego	o	znacze-
niu	światowym	i	europejskim	dla	zwiększenia	atrakcyjności	Polski.
Organizacje	pozarządowe	–	samodzielnie	lub	jako	członkowie	partnerstw	–	mogą	być	projektodawca-
mi	w	ramach	dwóch	z	trzech	działań	wyodrębnionych	w	tym	priorytecie.
Instytucją	wdrażającą	dla	priorytetu	jest	Władza	Wdrażająca	Programy	Europejskie.

Działanie 11.1 ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym
Celem	działania	jest	ochrona,	zachowanie	i	efektywne	wykorzystanie	dziedzictwa	kulturowego	o	zna-
czeniu	ponadregionalnym.
Dofinansowanie	mogą	uzyskać	projekty	obejmujące	rewitalizację,	rewaloryzację,	konserwację,	reno-
wację,	restaurację,	zachowanie,	a	także	adaptację	na	cele	kulturalne	obiektów	wpisanych	do	rejestru	
zabytków	i	zespołów	tych	obiektów,	wraz	z	ich	otoczeniem;	zakup	i	remont	trwałego	wyposażenia	do	
prowadzenia	działalności	kulturalnej	w	obiektach	będących	celem	projektu	oraz	konserwację	zabytko-
wych	muzealiów,	starodruków,	księgozbiorów,	a	także	archiwaliów	oraz	zbiorów	filmowych	o	szczegól-
nej	wartości	historycznej.	Można	także	uzyskać	wsparcie	na	zabezpieczenie	zabytków	przed	kradzieżą	
i	zniszczeniem;	rozwój	zasobów	cyfrowych	w	dziedzinie	kultury;	tworzenie	wirtualnych	instytucji	kul-
tury	oraz	przygotowanie	kompleksowej	dokumentacji	niezbędnej	do	wnioskowania	i	realizacji	przed-
sięwzięcia	w	ramach	działania.
Maksymalny	poziom	dofinansowania	dla	organizacji	pozarządowych	wynosi	85%.	Minimalna	wartość	
projektu	wynosi	20	mln	zł	(w	tym	dla	partnerstw	zawiązanych	w	celu	realizacji	projektu),	natomiast	
4	mln	zł	dla	projektów	dotyczących	wyłącznie:	konserwacji	zabytków	ruchomych;	rozwoju	zasobów	
cyfrowych	w	dziedzinie	kultury,	w	tym	digitalizacji	zabytkowych	zasobów	bibliotecznych,	muzealnych		
i	 archiwalnych	 oraz	 zbiorów	 filmowych;	 zabezpieczenia	 zabytków	przed	 kradzieżą	 i	 zniszczeniem;	
tworzenie	wirtualnych	instytucji	kultury	w	tym	realizowanych	przez	partnerstwa	projektowe.	Dla	pro-
jektów	dotyczących	przygotowania	dokumentacji	technicznej	–	wszystkie	typy	projektów	kwalifikowa-
nych	w	ramach	działania	niezależnie	od	ich	wartości.

Działanie 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym
Celem	działania	jest	rozwój	oraz	poprawa	stanu	infrastruktury	kultury	o	znaczeniu	ponadregionalnym	
oraz	zwiększenie	dostępu	do	kultury.
W	działaniu	możliwe	 jest	 uzyskanie	wsparcia	 na	projekty	 obejmujące	budowę,	 rozbudowę,	 remont	
i	przebudowę	instytucji	kultury	oraz	zakup	i	remont	trwałego	wyposażenia	do	prowadzenia	działalności	
kulturalnej	(wyłącznie	jako	jeden	z	elementów	projektu).	finansowane	jest	także	przygotowanie	kom-
pleksowej	dokumentacji	niezbędnej	do	wnioskowania	i	realizacji	przedsięwzięcia	w	ramach	działania.
Maksymalny	poziom	dofinansowania	dla	organizacji	pozarządowych	wynosi	85%.	Minimalna	wartość	
projektu	wynosi	20	mln	zł	(także	dla	partnerstw	zawiązywanych	w	celu	realizacji	projektu).	Dla	pro-
jektów	dotyczących	przygotowania	dokumentacji	technicznej	–	wszystkie	typy	projektów	kwalifikowal-
nych	w	ramach	działania	niezależnie	od	ich	wartości.

priorytet 12: BezpieczeŃStwo zdrowotne i poprawa eFektywnoŚci SySteMu ochrony zdrowia
Głównym	celem	priorytetu	jest	wspieranie	utrzymania	dobrego	poziomu	zdrowia	zasobów	pracy.
Projektodawcami	w	jednym	z	dwóch	działań	wyodrębnionych	w	tym	priorytecie	mogą	być	niepublicz-
ne	zakłady	opieki	zdrowotnej,	a	więc	potencjalnie	także	organizacje	pozarządowe.
Instytucją	wdrażającą	dla	priorytetu	jest	Centrum	Systemów	Informacyjnych	Ochrony	Zdrowia.

Działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego
Celem	działania	jest	obniżenie	poziomu	śmiertelności	oraz	skutków	powikłań	powstających	w	wyniku	
wypadków	i	innych	stanów	nagłego	zagrożenia	zdrowotnego.
Beneficjentami	w	tym	działaniu	(dla	projektów	wybieranych	w	trybie	konkursowym)	są	m.in.	niepu-
bliczne	zakłady	opieki	zdrowotnej	udzielające	świadczeń	zdrowotnych	w	zakresie	 ratownictwa	me-
dycznego,	posiadające	umowę	o	udzielanie	świadczeń	opieki	zdrowotnej	zawartą	z	odziałem	woje-
wódzkim	Narodowego	funduszu	Zdrowia	albo	udzielające	świadczeń	zdrowotnych	finansowanych	ze	
środków	publicznych	na	podstawie	innych	tytułów,	lub	ich	organy	założycielskie.



W	 trybie	 konkursowym	 mogą	 być	 realizowane	 projekty	 polegające	 na	 zakupie	 specjalistycznych	
środków	transportu	sanitarnego	(ambulansów),	wraz	z	wyposażeniem	na	potrzeby	specjalistycznych	
i	podstawowych	zespołów	ratownictwa	medycznego	 (minimalna	wartość	projektu	wynosi	280	 tys.	
zł);	przebudowie,	rozbudowie	i	remoncie	obiektów	związanych	z	infrastrukturą	ochrony	zdrowia	w	za-
kresie	 ratownictwa	medycznego	 (minimum	1	mln	zł);	zakupie	wyrobów	medycznych	służących	do	
diagnostyki	lub	terapii,	z	wyłączeniem	wyrobów	i	produktów	jednorazowego	użytku,	w	tym	dostoso-
wanie	stanu	technicznego	istniejącej	infrastruktury	do	użytkowania	zakupionych	wyrobów	(minimum	
400	tys.	 zł);	 budowie	 i	 remoncie	 lądowisk	dla	helikopterów	 służących	dostępności	 do	 szpitalnych	
oddziałów	ratunkowych	(minimum	200	tys.	zł).
Maksymalny	poziom	dofinansowania	dla	jednostek	spoza	sektora	finansów	publicznych	wynosi	85%.	
Maksymalna	wartość	całkowita	projektu	wynosi	50	mln	euro.
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4. proGraM operacyJny 
 rozwÓJ polSki wSchodnieJ (po rpw)
Głównym	 celem	 programu	 jest	 przyspieszenie	 tempa	 rozwoju	 społeczno-gospodarczego	 Polski	
Wschodniej,	w	 zgodzie	 z	 zasadą	 zrównoważonego	 rozwoju.	 Cel	 ten	ma	 zostać	 osiągnięty	 poprzez	
realizację	sześciu	celów	szczegółowych:
1.	stymulowanie	rozwoju	konkurencyjnej	gospodarki	opartej	na	wiedzy;
2.	zwiększenie	dostępu	do	internetu	szerokopasmowego	w	Polsce	Wschodniej;
3.	rozwój	wybranych	funkcji	metropolitalnych	miast	wojewódzkich;
4.	poprawę	dostępności	i	jakości	powiązań	komunikacyjnych	województw	Polski	Wschodniej;
5.	zwiększenie	roli	zrównoważonej	turystyki	w	gospodarczym	rozwoju	makroregionu;
6.	optymalizację	procesu	wdrażania	PO	RPW.

Program	realizowany	 jest	na	 terenie	pięciu	województw:	 lubelskiego,	podkarpackiego,	podlaskiego,	
świętokrzyskiego	i	warmińsko-mazurskiego.

Priorytety:
1.	Nowoczesna	gospodarka;
2.	Infrastruktura	społeczeństwa	informacyjnego;
3.	Wojewódzkie	ośrodki	wzrostu;
4.	Infrastruktura	transportowa;
5.	Zrównoważony	rozwój	potencjału	turystycznego;
6.	Pomoc	techniczna.

Organizacje	pozarządowe	zostały	uwzględnione	jako	potencjalni	beneficjenci	w	trzech	priorytetach.

Program	finansowany	jest	z	Europejskiego	funduszu	Rozwoju	Regionalnego	oraz	krajowych	pieniędzy	
publicznych.	Dofinansowanie	wynosi	maksymalnie	85%	wydatków	kwalifikowalnych.

Instytucją	Zarządzającą	programem	jest	Ministerstwo	Rozwoju	Regionalnego	–	Departament	Progra-
mów	Ponadregionalnych.

priorytet 1: nowoczeSna GoSpodarka
Celem	priorytetu	jest	stymulowanie	rozwoju	konkurencyjnej	gospodarki	opartej	na	wiedzy.
Organizacje	pozarządowe	mogą	być	projektodawcami	w	dwóch	z	czterech	działań.

Działanie 1.3 wspieranie innowacji
Celem	działania	 jest	 poprawa	warunków	prowadzenia	 działalności	 gospodarczej:	 rozwoju	 i	 dyfuzji	
przedsięwzięć	innowacyjnych.
Beneficjenci,	w	tym	organizacje	pozarządowe,	mogą	uzyskać	dofinansowanie	na	realizację	projektów	
obejmujących:	budowę,	rozbudowę	oraz	wyposażenie	w	sprzęt	jednostek	naukowych,	wraz	z	zatrud-
nieniem	wykwalifikowanej	kadry	naukowej;	budowę,	rozbudowę,	modernizację	i	uruchomienie	par-
ków	przemysłowych,	parków	technologicznych	oraz	inkubatorów,	centrów	doskonałości	oraz	centrów	
transferu	technologii.	finansowane	może	być	także	tworzenie	infrastruktury	zaplecza	badawczo-roz-
wojowego	w	przedsiębiorstwach,	wraz	z	zatrudnieniem	wykwalifikowanej	kadry	naukowej.	Projekty	
mogą	także	zakładać	przygotowanie	terenów	do	działalności	inwestycyjnej	związanej	z	parkami	i	in-
kubatorami	 (m.in.	 realizacja	 dojazdów	do	 terenów	 inwestycyjnych,	 sieci	 infrastruktury	 technicznej	
tych	terenów)	i	przygotowanie	obszarów	produkcyjnych	oraz	strefy	nowoczesnych	usług	i	produkcji	
–	kompleksowe	przygotowanie	terenu	pod	inwestycje.
Głównym	 sposobem	wdrażania	 tego	 działania	 jest	 realizacja	 projektów	 indywidualnych.	W	 trybie	
konkursowym	mogą	być	wykorzystane	tylko	wolne	środki.	Na	liście	projektów	indywidualnych	(z	31	
lipca	2009	r.)	nie	ma	projektów	organizacji	pozarządowych.
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Minimalna	wartość	projektu	inwestycyjnego	wynosi	12	mln	zł,	a	dla	kompleksowego	przygotowania	
terenu	pod	inwestycję	co	najmniej	4	mln	zł	(dla	projektów	indywidualnych	są	to	minimalne	całkowite	
wartości	projektu;	dla	pozostałych	projektów:	minimalne	wartości	całkowitych	wydatków	kwalifiko-
wanych).
Instytucją	pośredniczącą	jest	Polska	Agencja	Rozwoju	Przedsiębiorczości	–	Zespół	Infrastruktury	No-
woczesnej	Gospodarki.

Działanie 1.4 Promocja i współpraca
Celem	działania	jest	wzrost	zainteresowania	ofertą	gospodarczą	Polski	Wschodniej	i	zbudowanie	stałej	
platformy	współpracy	między	regionami	Polski	Wschodniej.
Działanie	składa	się	dwóch	komponentów:	Promocja	(obszar	„stworzenie	i	rozwój	współpracy	centrów	
obsługi	inwestorów”:	tryb	konkursowy)	i	Współpraca	(tryb	konkursowy).
Organizacje	pozarządowe	nie	są	wprost	wymieniane	 jako	projektodawcy,	występują	 tam	natomiast	
instytucje	ważne	dla	regionów	z	punktu	widzenia	rozwoju	regionalnego:	centrum	obsługi	inwestora,	
tj.	podmiot	działający	na	rzecz	rozwoju	gospodarczego	lub	na	rzecz	innowacyjności,	którego	głównym	
celem	jest	pozyskiwanie	inwestorów	i	zapewnienie	im	kompleksowych	usług	związanych	z	uruchomie-
niem	inwestycji	(w	komponencie	Promocja),	oraz	podmiot	działający	na	rzecz	rozwoju	gospodarczego	
(jako	koordynator	klastra	w	obszarze	„tworzenie	i	rozwój	klastrów”).
W	ramach	komponentu	Promocja	w	obszarze	„stworzenia	sieci	współpracy	centrów	obsługi	inwesto-
rów”	projekty,	w	których	uczestniczą	centra	reprezentujące	wszystkie	województwa	Polski	Wschod-
niej:	tworzenie	i	obsługa	wspólnych	baz	danych,	portali,	stron	internetowych	dotyczących	oferty	sieci	
centrów;	pozyskiwanie	danych	i	przygotowywanie	wspólnych	ofert	inwestycyjnych;	opracowanie,	wy-
konanie	i	dystrybucja	wspólnych	katalogów	zawierających	oferty	inwestycyjne	wszystkich	członków	
sieci;	organizacja	spotkań,	w	szczególności	grup	 roboczych	odpowiedzialnych	za	 tworzenie	ponad-
regionalnej	sieci	centrów	obsługi	inwestorów,	seminariów,	konferencji	dotyczących	prezentacji	oferty,	
wzrostu	innowacyjności	świadczonych	usług,	wymiany	doświadczeń	w	zakresie	obsługi	inwestora.
W	ramach	komponentu	Współpraca	w	obszarze	„tworzenie	i	rozwój	klastrów”	mogą	być	realizowane	
projekty,	w	których	członkowie	klastra	reprezentują	minimum	dwa	województwa	Polski	Wschodniej:	
organizacja	i	funkcjonowanie	biura	klastra;	opracowywanie	dokumentów	operacyjnych	klastra,	w	tym	
strategii	rozwoju,	strategii	marketingowych	zasad	współpracy	i	komunikacji	wewnętrznej	klastra;	mo-
nitorowanie	efektywności	 i	skuteczności	działań	podejmowanych	w	ramach	klastra;	projektowanie,	
tworzenie	i	obsługa	baz	danych,	portali,	wortali,	serwisów	i	stron	internetowych	na	potrzeby	rozwo-
ju	 klastra,	 promujących	 rozwój	 klasteringu;	 promocja	 i	 pozyskiwanie	 nowych	uczestników	klastra,	
identyfikowanie	nowych	inicjatyw	klastrowych;	organizacja	spotkań	tematycznych	członków	klastra,	
seminariów,	konferencji	promujących	potencjał	klastra,	stymulujących	rozwój	klastra,	powiązań	mię-
dzyklastrowych,	popularyzujących	ideę	klasteringu	w	Polsce	Wschodniej;	organizacja	zagranicznych	
misji	branżowych;	podnoszenie	innowacyjności	i	konkurencyjności	klastra	przez	zakup	licencji,	wyni-
ków	badań,	analiz,	ekspertyz,	technologii,	know-how,	patentów	i	nieopatentowanej	wiedzy	technicz-
nej;	opracowanie,	wykonanie	i	dystrybucja	materiałów	promocyjnych	i	 informacyjnych	dotyczących	
klastra,	rozwoju	idei	klasteringu	w	Polsce	Wschodniej.
Minimalna	wartość	projektu	w	wymienionych	wyżej	komponentach	i	obszarach	wynosi	2	mln	zł	(mi-
nimalna	wartość	całkowitych	wydatków	kwalifikowanych).
Instytucją	pośredniczącą	dla	działania	jest	Polska	Agencja	Rozwoju	Przedsiębiorczości	–	Zespół	Infra-
struktury	Nowoczesnej	Gospodarki.

priorytet 2: inFraStruktura SpołeczeŃStwa inForMacyJneGo
Celem	priorytetu	jest	zwiększenie	dostępu	do	internetu	szerokopasmowego	w	Polsce	Wschodniej.
Organizacje	pozarządowe	mogą	składać	projekty	w	ramach	działania	2.1	–	jedynego	wyodrębnionego	
w	tym	priorytecie.

Działanie 2.1 sieć szerokopasmowa Polski wschodniej
Celem	działania	jest	zwiększenie	dostępu	do	internetu	instytucji	publicznych,	przedsiębiorstw	i	miesz-
kańców	obszarów	peryferyjnych	zagrożonych	wykluczeniem	cyfrowym.



W	 ramach	 działania	 planuje	 się	 przygotowanie,	 a	 następnie	 wdrożenie	 kompleksowego	 projektu	
w	 zakresie	 społeczeństwa	 informacyjnego,	 który	 swoim	 zasięgiem	 obejmował	 będzie	 regiony	 Pol-
ski	Wschodniej.	Projekt	 składa	 się	 z	 dwóch	komponentów	dotyczących:	 budowy	ponadregionalnej	
sieci	szerokopasmowej	składającej	się	z	pięciu	regionalnych	sieci	szkieletowych	województw	Polski	
Wschodniej	oraz	–	jako	uzupełnienie	działania	–	szkolenia	osób	zagrożonych	wykluczeniem	cyfrowym.
Stworzenie	ponadregionalnej	sieci	szkieletowej	dla	korzystania	z	internetu	szerokopasmowego	z	punk-
tami	dostępowymi	w	każdej	gminie	realizowane	jest	jako	projekt	indywidualny	w	pięciu	wojewódz-
twach.	Za	koordynację	prac	nad	przygotowaniem	projektu	i	dokumentacji	technicznej	odpowiedzialne	
jest	Ministerstwo	Rozwoju	Regionalnego.	Realizacja	projektu	i	zarządzania	siecią	powierzone	zostało	
jednostkom	samorządu	terytorialnego.
Z	 dokumentów	 programowych	można	wnioskować,	 że	 pracowanie	 i	 organizacja	 szkoleń	 dla	 osób	
zagrożonych	wykluczeniem	cyfrowym	w	Polsce	Wschodniej,	które	będą	korzystać	z	infrastruktury	wy-
tworzonej	w	ramach	działania,	może	być	powierzane	organizacjom	pozarządowym.	Dla	tego	elementu	
działania	2.1	przewidziano	zastosowanie	 instrumentu	elastyczności	 (cross financing)	w	przypadku	
szkoleń	dla	osób	zagrożonych	wykluczeniem	cyfrowym.	Wysokość	środków	przewidzianych	na	ten	cel	
nie	przekroczy	poziomu	10%	kosztów	kwalifikowanych	kompleksowego	projektu.
Instytucją	pośredniczącą	jest	Polska	Agencja	Rozwoju	Przedsiębiorczości	–	Zespół	Infrastruktury	No-
woczesnej	Gospodarki.

priorytet 5: zrÓwnowaŻony rozwÓJ potencJału turyStyczneGo
Celem	priorytetu	jest	zwiększenie	roli	zrównoważonej	turystyki	w	gospodarczym	rozwoju	makroregio-
nu.
Teoretycznie	organizacje	pozarządowe	mogą	przedkładać	swoje	projekty	w	ramach	jednego	z	dwóch	
działań	–	5.2.

Działanie 5.2 Trasy rowerowe
Celem	działania	jest	rozwój	turystyki	rowerowej	w	Polsce	Wschodniej.
Na	listę	potencjalnych	projektodawców	zostały	wpisane	m.in.	instytucje	i	organizacje	ważne	z	punktu	
widzenia	rozwoju	turystyki,	ochrony	przyrody	itp.
Przedmiotem	projektu	jest	stworzenie	infrastruktury	dla	ruchu	rowerowego,	co	stanowi	element	zrów-
noważonego	rozwoju	systemu	transportowego	województw	objętych	PO	RPW.
Projekt	składa	się	z	dwóch	komponentów:	wytyczanie	i	oznakowanie	tras	rowerowych	oraz	rozbudowa	
i	inne	roboty	budowlane	w	zakresie	ścieżek	dla	rowerów	o	utwardzonej	nawierzchni,	które	umożliwią	
bezpieczne	przemieszczanie	się	turysty	rowerowego	oraz	połączą	miejsca	kluczowe	z	punktu	widze-
nia	ruchu	rowerowego	(dworce	kolejowe,	autobusowe,	parkingi,	atrakcje	turystyczne),	oraz	budowa	
i	montaż	podstawowej	infrastruktury	towarzyszącej,	tj.	stojaków	na	rowery,	wiat	postojowych,	wiat	
widokowych	itp.	oraz	innych	urządzeń	niezbędnych	do	zapewnienia	bezpiecznego	przejazdu	po	ścież-
kach	rowerowych	realizowanych	w	ramach	programu.
Sposobem	wdrażania	tego	działania	ma	być	realizacja	projektów	indywidualnych.	Za	przygotowanie	
koncepcji	projektów	odpowiedzialna	jest	 Instytucja	Zarządzająca.	Realizacja	zadań	zostanie	powie-
rzona	innym	podmiotom,	wyłonionym	w	drodze	konkursów	bądź	w	innej	formie,	zgodnie	z	prawem	
zamówień	publicznych.	Przewidywany	okres	realizacji	projektu:	lata	2012	–	2015.
Instytucją	pośredniczącą	 jest	Polska	Agencja	Rozwoju	Przedsiębiorczości	–	Zespół	Projektów	 Infra-
strukturalnych.
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5. proGraM rozwoJu oBSzarÓw wieJSkich (prow)
Celami	PROW,	który	realizowany	jest	na	terenie	całego	kraju,	są:
•	poprawa	konkurencyjności	gospodarstw	rolnych	poprzez	ich	restrukturyzację;
•	poprawa	stanu	środowiska	oraz	krajobrazu	poprzez	racjonalną	gospodarkę	ziemią;
•	poprawa	warunków	życia	ludności	wiejskiej	i	promocja	dywersyfikacji	działalności	gospodarczej.

Priorytety:
1.	Poprawa	konkurencyjności	sektora	rolnego	i	leśnego;
2.	Poprawa	środowiska	naturalnego	i	obszarów	wiejskich;
3.	Jakość	życia	na	obszarach	wiejskich	i	różnicowanie	gospodarki	wiejskiej;
4.	LEADER.

Organizacje	pozarządowe	zostały	uwzględnione	 jako	potencjalni	beneficjenci	w	dwóch	z	nich,	ale,	
zgodnie	 z	 zapisami	 PROW,	w	 pozostałych	 priorytetach	 też	 istnieje	możliwość	 składania	 przez	 nie	
wniosków.

Program	finansowany	jest	z	Europejskiego	funduszu	Rolnego	na	rzecz	Rozwoju	Obszarów	Wiejskich	
oraz	krajowych	pieniędzy	publicznych.	Dofinansowanie	może	wynieść	nawet	100%	wydatków	kwa-
lifikowalnych.

Instytucją	Zarządzającą	PROW	jest	Ministerstwo	Rolnictwa	i	Rozwoju	Wsi.

priorytet 1: poprawa konkurencyJnoŚci Sektora rolneGo i leŚneGo
Celem	priorytetu	jest	zapewnienie	rolnikom	środków,	które	przyczynią	się	do	poprawy	konkurencyjno-
ści	produkcji;	podniesienie	poziomu	wykształcenia	i	kwalifikacji	osób	zamieszkujących	obszary	wiej-
skie	oraz	przyspieszenie	odpowiednich	przekształceń	strukturalnych,	przy	jednoczesnym	zapewnieniu	
źródła	utrzymania	osobom	w	wieku	przedemerytalnym	rezygnującym	z	działalności	rolniczej.
Organizacje	 pozarządowe	mogą	 przedkładać	 swoje	 wnioski	 w	 ramach	 czterech	 z	 dziesięciu	 dzia-
łań.	Trzeba	jednak	podkreślić,	że	jako	projektodawcy	nie	są	one	wprost	umieszczone	na	liście	bene-
ficjentów.

Działanie: szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie
Celem	działania	jest	doskonalenie	zawodowe	rolników	i	posiadaczy	lasów	prowadzące	do	restruktury-
zacji	i	modernizacji	rolnictwa,	zwiększenia	konkurencyjności	i	dochodowości	działalności	rolniczej	lub	
leśnej	oraz	do	spełnienia	odpowiednich	norm	krajowych	i	unĳnych.
Beneficjentami	tego	działania	są	instytucje	lub	prywatne	i	publiczne	podmioty	prowadzące	na	teryto-
rium	Rzeczypospolitej	Polskiej	działalność	szkoleniową,	mogą	więc	nimi	być	także	podmioty	z	trzecie-
go	sektora.	Szkolenia	prowadzone	są	przez	instytucje	i	podmioty	szkoleniowe,	prywatne	lub	publiczne	
oraz	tworzone	przez	nie	konsorcja	posiadające	doświadczenie	w	organizacji	szkoleń	dla	rolników	lub	
posiadaczy	lasów	oraz	odpowiednią	kadrę	dydaktyczną	i	bazę	szkoleniową.
Ostatecznymi	odbiorcami	świadczonej	pomocy	są	rolnicy	i	posiadacze	lasów.
W	ramach	działania	mają	być	przeprowadzane	szkolenia	obejmujące	w	szczególności:	tematykę	mi-
nimalnych	wymagań	wzajemnej	zgodności	dla	gospodarstw	rolnych	oraz	upowszechnianie	nowocze-
snych	technologii	w	rolnictwie	i	leśnictwie;	zasady	proekologicznych	metod	produkcji	rolniczej,	a	także	
standardów	jakościowych	w	produkcji	rolniczej	i	leśnej.	Szkolenia	mogą	także	obejmować	m.in.:	eko-
nomikę	i	zarządzanie	gospodarstwem	rolnym	lub	produkcją	leśną;	podejmowanie	nowych,	rynkowo	
zorientowanych	kierunków	produkcji	 rolnej;	popularyzację	nowych	kierunków	działalności	 rolniczej	
w	celu	uzyskiwania	dodatkowych	dochodów;	poprawę	jakości	i	higieny	produkcji;	prawidłowe	warunki	
utrzymania	zwierząt;	ochronę	środowiska	w	gospodarstwie	rolnym;	zastosowanie	mikrokomputerów	
i	programów	komputerowych	w	usprawnieniu	zarządzania	gospodarstwem	rolnym	i	leśnym	oraz	wa-
runki	bezpiecznego	wytwarzania	i	przechowywania	pasz	w	gospodarstwie	w	kontekście	bezpieczeń-
stwa	żywnościowego.
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Poziom	pomocy	wynosi	maksymalnie	100%	kosztów	kwalifikowalnych.
Instytucją	wdrażającą	jest	fundacja	Programów	Pomocy	dla	Rolnictwa	fAPA.

Działanie: Modernizacja gospodarstw rolnych
Celem	działania	 jest	wsparcie	modernizacji	 gospodarstw	w	 celu	 zwiększenia	 ich	 efektywności	 po-
przez	lepsze	wykorzystanie	czynników	produkcji,	w	tym	wprowadzenie	nowych	technologii	produkcji,	
poprawę	jakości	produkcji,	różnicowanie	działalności	rolniczej,	a	także	zharmonizowanie	warunków	
produkcji	 rolnej	 z	wymogami	dotyczącymi	ochrony	środowiska	naturalnego,	higieny	produkcji	 oraz	
warunków	utrzymania	zwierząt.
Projektodawcą	w	tym	działaniu	może	być	m.in.	osoba	prawna	prowadząca	działalność	rolniczą	w	za-
kresie	produkcji	roślinnej	lub	zwierzęcej.	Można	domniemywać,	że	niektóre	organizacje	pozarządowe	
zajmujące	się	tego	rodzaju	działalnością	mogą	być	uznane	za	kwalifikujących	się	projektodawców.
W	ramach	działania	można	uzyskać	wsparcie	na	inwestycje	dotyczące	modernizacji	lub	rozwoju	pier-
wotnej	produkcji	 roślinnej	 lub	zwierzęcej.	Projekty	mogą	dotyczyć	produkcji	produktów	żywnościo-
wych,	jak	i	nieżywnościowych,	a	także	przygotowania	do	sprzedaży	produktów	rolnych	wytwarzanych	
w	gospodarstwie.	Mogą	także	obejmować	inwestycje	związane	z	wytwarzaniem	i	wykorzystywaniem	
energii	ze	źródeł	odnawialnych	na	potrzeby	prowadzenia	produkcji	rolnej.
Poziom	pomocy	wynosi	maksymalnie:	40%,	50%,	60%	i	75%,	w	zależności	od	zakwalifikowania	
inwestycji.
Wdrażanie	programu	zostało	powierzone	Agencji	Restrukturyzacji	i	Modernizacji	Rolnictwa.

Działanie: Działania informacyjne i promocyjne
Celem	działania	jest	zwiększenie	popytu	na	produkty	rolne	i	środki	spożywcze	objęte	mechanizmami	
jakości	 żywności;	 pogłębienie	 wiedzy	 konsumentów	 o	 zaletach	 tych	 produktów	 oraz	 samych	me-
chanizmach	jakości	żywności,	a	także	wsparcie	grup	producentów	skupiających	podmioty	aktywnie	
uczestniczące	w	systemach	jakości	żywności.
Także	w	przypadku	 tego	działania	 organizacje	 pozarządowe	nie	 zostały	wprost	wymienione	wśród	
beneficjentów.	Jednak	mogą	nimi	być	m.in.	grupy	producentów.	Część	grup	producenckich	wpisanych	
w	rejestry	prowadzone	przez	wojewodów	przyjmuje	formę	prawną	stowarzyszenia.
Działania	muszą	dotyczyć	produktów	uczestniczących	w	systemach	 jakości	 żywności.	W	szczegól-
ności	należy	uwzględnić	te	cechy	lub	właściwości,	które	były	podstawą	do	rejestracji	w	europejskim	
systemie	jako	Chroniona	Nazwa	Pochodzenia,	Chronione	Oznaczenie	Geograficzne	lub	Gwarantowana	
Tradycyjna	Specjalność.
W	ramach	projektów	można	np.	organizować	oraz	uczestniczyć	w	targach	i	wystawach,	realizować	
kampanie	promocyjne	oraz	 reklamować	produkty	 i	 informować	o	 ich	cechach	 i	właściwościach	za	
pośrednictwem	wybranych	kanałów	umożliwiających	dotarcie	do	konsumenta.
Wysokość	pomocy:	70%	faktycznie	poniesionych	kwalifikowalnychkosztów	zaakceptowanych	działań	
informacyjnych	i	promocyjnych.
Wdrażanie	działania	zostało	powierzone	Agencji	Rynku	Rolnego.

Działanie: Grupy producentów rolnych
Celem	działania	 jest	wzmocnienie	struktury	 instytucjonalnej	w	sektorze	pierwotnej	produkcji	 rolnej	
w	 celu	wsparcia	 funkcjonowania	 producentów	 rolnych	 poprzez	 zachęcanie	 ich	 do	 tworzenia	 grup	
producentów	rolnych	i	współpracy.	
Organizacje	pozarządowe	nie	zostały	wprost	wymienione	wśród	beneficjentów	tego	działania.	Mogą	
nimi	jednak	być	m.in.	grupy	producentów,	a	część	grup	producenckich	przyjmuje	formę	prawną	sto-
warzyszenia.
W	ramach	działania	zryczałtowana	pomoc	jest	udzielana	grupom	producentów	rolnych	w	pierwszych	
pięciu	latach	ich	funkcjonowania	w	celu	ułatwienia	zawiązywania	się	grup	i	działalności	administra-
cyjnej,	przy	czym	grupa	może	skorzystać	z	pomocy	tylko	raz	w	okresie	swojej	działalności.
Wysokość	wsparcia	odpowiada	wartości	procentowego	ryczałtu	od	wartości	przychodów	netto	grupy	
ze	sprzedaży	produktów	lub	grup	produktów	wytworzonych	w	gospodarstwach	rolnych	jej	członków.
Wdrażanie	programu	zostało	powierzone	Agencji	Restrukturyzacji	i	Modernizacji	Rolnictwa.
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priorytet 2: poprawa ŚrodowiSka naturalneGo i oBSzarÓw wieJSkich
Celem	priorytetu	 jest	wprowadzenie	 instrumentów	wsparcia	oraz	 zachęty	dla	 rolników,	które	będą	
sprzyjały	zachowaniu	i	poprawie	stanu	siedlisk	przyrodniczych	i	ostoi	gatunków	stanowiących	dobro	
publiczne.
Organizacje	pozarządowe	pośrednio	zostały	wymienione	jako	beneficjenci	jednego	z	czterech	działań.

Działanie: Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne
Celem	działania	jest	powiększenie	obszarów	leśnych	w	drodze	zalesiania;	utrzymanie	i	wzmocnienie	
ekologicznej	stabilności	obszarów	leśnych	oraz	zwiększenie	udziału	lasów	w	globalnym	bilansie	węgla	
i	ograniczeniu	zmian	klimatu.
Organizacje	pozarządowe	nie	zostały	wprost	wymienione	wśród	beneficjentów	tego	działania,	jednak	
mogą	nimi	być	m.in.	osoby	prawne	lub	grupa	osób	prawnych	(bez	względu	na	status	prawny	takiej	
grupy	i	jej	członków	w	świetle	prawa	krajowego),	których	gospodarstwo	znajduje	się	na	terytorium	
Wspólnoty	określonym	w	art.	299	Traktatu	oraz	które	prowadzą	działalność	rolniczą.
W	ramach	działania	świadczona	będzie	pomoc	w	formie	wsparcia	na	zalesienie,	która	pokrywa	koszty	
założenia	uprawy	oraz	–	jeśli	jest	to	uzasadnione	–	ochrony	przed	zwierzyną	poprzez	grodzenie	upra-
wy;	premii	pielęgnacyjnej	za	utrzymanie	nowej	uprawy	leśnej	oraz	za	ochronę	indywidualną	sadzo-
nek	drzew	przed	zwierzyną	oraz	premii	zalesieniowej	stanowiącej	ekwiwalent	za	wyłączenie	gruntu	
z	upraw	rolnych.
Wsparcie	ma	postać	zryczałtowanej	płatności	w	przeliczeniu	na	1	hektar	zalesianych	gruntów.
Wdrażanie	programu	zostało	powierzone	Agencji	Restrukturyzacji	i	Modernizacji	Rolnictwa.

priorytet 3: JakoŚĆ Życia na oBSzarach wieJSkich i rÓŻnicowanie GoSpodarki wieJSkieJ
Priorytet	ma	stanowić	uzupełnienie	dwóch	poprzednich,	a	 jego	celem	 jest	pobudzenie	działalności	
gospodarczej	na	obszarach	wiejskich.
Organizacje	pozarządowe	mogą	być	projektodawcami	w	ramach	jednego	z	czterech	działań.

Działanie: odnowa i rozwój wsi
Celem	działania	jest	poprawa	jakości	życia	na	obszarach	wiejskich	przez	zaspokojenie	potrzeb	spo-
łecznych	i	kulturalnych	mieszkańców	wsi	oraz	promowanie	obszarów	wiejskich.
Beneficjentem	tego	działania	może	być	osoba	prawna,	w	tym	instytucja	kultury,	której	organizatorem	
jest	m.in.	 organizacja	 pozarządowa	mająca	 status	 organizacji	 pożytku	 publicznego	 (w	 rozumieniu	
ustawy	z	24	kwietnia	2003	r.	o	działalności	pożytku	publicznego	i	wolontariacie).
Projekty,	które	uzyskają	wsparcie	w	ramach	działania,	mogą	obejmować	budowę,	przebudowę,	remont	
lub	wyposażenie	obiektów	pełniących	funkcje	publiczne,	społeczno-kulturalne,	rekreacyjne	i	sportowe,	
służących	promocji	obszarów	wiejskich,	w	tym	propagowaniu	i	zachowaniu	dziedzictwa	historycznego,	
tradycji,	sztuki	oraz	kultury.	finansowane	może	być	także	działanie	zmierzające	do	kształtowania	obsza-
ru	przestrzeni	publicznej;	budowa,	remont	lub	przebudowa	infrastruktury	związanej	z	rozwojem	funkcji	
turystycznych,	sportowych	lub	społeczno-kulturalnych,	a	także	zakup	obiektów	charakterystycznych	dla	
tradycji	budownictwa	w	danym	regionie,	w	tym	budynków	będących	zabytkami,	z	przeznaczeniem	na	
cele	publiczne.	Projekty	mogą	także	obejmować	odnawianie,	eksponowanie	lub	konserwację	lokalnych	
pomników	historycznych	oraz	budynków	będących	zabytkami	lub	miejsc	pamięci.	finansowane	mogą	być	
również	projekty	przewidujące	kultywowanie	tradycji	społeczności	lokalnej	oraz	tradycyjnych	zawodów.
Dofinansowane	może	wynieść	maksymalnie	75%	kosztów	kwalifikowanych.	Maksymalna	wysokość	
pomocy	na	realizację	projektów	w	jednej	miejscowości	wynosi	500	tys.	zł	w	okresie	realizacji	progra-
mu,	a	wielkość	pomocy	przyznanej	na	realizację	jednego	projektu	nie	może	być	niższa	niż	25	tys.	zł.
Wdrażanie	programu	zostało	powierzone	samorządom	województw.

priorytet 4: leader
Celem	priorytetu	jest	budowa	kapitału	społecznego	poprzez	aktywizację	mieszkańców	oraz	przyczy-
nianie	się	do	powstawania	nowych	miejsc	pracy	na	obszarach	wiejskich,	a	także	poprawa	zarządzania	
lokalnymi	zasobami	 i	 ich	waloryzacja,	 za	pomocą	pośredniego	włączenia	 lokalnych	grup	działania	
w	system	zarządzania	danym	obszarem.
Organizacje	pozarządowe	mogą	być	realizatorami	projektów	w	tym	priorytecie.



Działanie: wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
Celem	działania	 jest	 umożliwienie	mieszkańcom	obszaru	 objętego	 lokalną	 strategią	 rozwoju	 (LSR)	
realizacji	projektów	w	ramach	tej	strategii.	Jej	realizacja	powinna	przyczynić	się	do	poprawy	jakości	
życia	na	obszarach	wiejskich	m.in.	poprzez	wzrost	aktywności	lokalnych	społeczności	oraz	stymulo-
wanie	powstawania	nowych	miejsc	pracy.
Realizując	zatwierdzoną	przez	samorząd	województwa	LSR,	lokalna	grupa	działania	(LGD)	wybiera	
projekty	 do	 realizacji	 (w	 ramach	 środków	 przyznanych	 na	 realizację	 strategii),	 a	 pracownicy	 LGD	
pomagają	wnioskodawcom	w	przygotowaniu	wniosków	o	sfinansowanie	projektów.	Wnioski	te	mogą	
dotyczyć:	 projektów	 kwalifikujących	 się	 do	 udzielenia	 pomocy	w	 ramach	 działań	wyodrębnionych	
w	priorytecie	3.	Jakość	życia	na	obszarach	wiejskich	i	różnicowanie	gospodarki	wiejskiej	(różnicowa-
nie	w	kierunku	działalności	nierolniczej;	 tworzenie	 i	 rozwój	mikroprzedsiębiorstw;	odnowa	 i	 rozwój	
wsi)	oraz	małych	projektów,	które	nie	kwalifikują	się	do	wsparcia	w	ramach	działań	priorytetu	3.,	ale	
przyczyniają	się	do	osiągnięcia	jego	celów,	tj.	do	poprawy	jakości	życia	lub	większego	zróżnicowania	
działalności	gospodarczej	na	obszarze	działania	LGD.
Organizacje	pozarządowe	pojawiają	się	przy	realizacji	działania	po	pierwsze	jako	członkowie	LGD,	po	
drugie	jako	potencjalni	realizatorzy	projektów.
W	przypadku	małych	projektów	wysokość	pomocy	na	projekt	nie	może	przekroczyć	70%	kosztów	
kwalifikowanych	(nie	więcej	niż	25	tys.	zł).
Poziom	dofinansowania	dla	danego	beneficjenta	nie	może	przekroczyć	w	okresie	programowania	kwo-
ty	100	tys.	zł.
Wdrażanie	programu	zostało	powierzone	samorządom	województw.

Działanie: wdrażanie projektów współpracy
Działanie	pozwala	na	wdrażanie	wspólnych	przedsięwzięć	w	ramach	współpracy	międzyregionalnej	
i	międzynarodowej.
Beneficjentem	tego	działania	mogą	być	lokalne	grupy	działania,	których	członkami	są	m.in.	organi-
zacje	pozarządowe.
W	ramach	działania	LGD	mogą	uzyskać	wsparcie	na	realizację	projektów	współpracy	międzyregio-
nalnej	i	międzynarodowej,	zarówno	tych	zawartych	w	LSR,	jak	i	tych	w	niej	nieuwzględnionych,	ale	
zgodnych	z	celami	LSR,	opracowanej	i	realizowanej	przez	LGD.
Wdrażanie	programu	zostało	powierzone	samorządom	województw.

Działanie: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja
Celem	działania	jest	zapewnienie	sprawnej	i	efektywnej	pracy	lokalnych	grup	działania	(LGD)	wybra-
nych	w	ramach	realizacji	priorytetu	4.	oraz	doskonalenie	zawodowe	osób	uczestniczących	w	realizacji	
lokalnych	strategii	rozwoju	(LSR).	Działanie	przyczyni	się	także	do	budowania	kapitału	społecznego	na	
wsi,	a	poprzez	to	do	pobudzenia	zaangażowania	społeczności	lokalnej	w	rozwój	obszaru	oraz	lepszego	
wykorzystania	potencjału	obszarów	wiejskich.
LGD	mogą	uzyskać	wsparcie	na:	prowadzenie	badań	nad	obszarem	objętym	LSR;	informowanie	o	ob-
szarze	 działania	 LGD	 oraz	 o	 LSR;	 szkolenia	 kadr	 biorących	 udział	we	wdrażaniu	 LSR	 i	 lokalnych	
liderów;	 organizację	wydarzeń	 o	 charakterze	 promocyjnym	 związanych	 z	 obszarem	działania	 LGD	
i	LSR;	animowanie	społeczności	lokalnych;	a	także	na	pokrycie	kosztów	bieżących	LGD	(koszty	admi-
nistracyjne	związane	z	działalnością	LGD).
W	ramach	tego	działania	finansowane	są	koszty	bieżące	LGD,	nabywanie	umiejętności	i	aktywizacja.	
Koszty	bieżące	LGD	mogą	stanowić	koszt	kwalifikowalny	 jedynie	do	wysokości	15%	sumy	zrefun-
dowanych	kosztów	kwalifikowalnych	wszystkich	operacji	zgodnych	z	LSR	zrealizowanych	w	okresie	
realizacji	LSR.
Wdrażanie	programu	zostało	powierzone	samorządom	województw.

Dodatkowo,	podmioty	realizujące	działania	informacyjno-promocyjne,	czyli	także	organizacje	pozarzą-
dowe,	mogą	się	ubiegać	o	wsparcie	na	prowadzenie działań pomocniczych w zakresie przygotowania, 
zarządzania, monitorowania, oceny, informacji i kontroli, finansowanych z pomocy technicznej.
Poziom	pomocy	udzielanej	beneficjentowi	może	wynosić	maksymalnie	100%	wysokości	kosztów	kwa-
lifikowalnych.
Pomoc	techniczną	obsługuje	Agencja	Restrukturyzacji	i	Modernizacji	Rolnictwa.
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6. proGraM operacyJny 
 zrÓwnowaŻony rozwÓJ Sektora ryBołÓwStwa
 i nadBrzeŻnych oBSzarÓw ryBackich (po ryBy)
Celem	programu	jest	stworzenie	konkurencyjnego,	nowoczesnego	i	dynamicznego	sektora	rybackiego	
za	pomocą	prowadzenia	zrównoważonej	eksploatacji	zasobów.
Cele	szczegółowe:
•	poprawa	konkurencyjności	i	zrównoważenia	podstawowego	sektora	rybackiego;
•	 zwiększenie	i	rozwój	potencjału	rynkowego	sektora	rybackiego;
•	propagowanie	zrównoważonego	rozwoju	oraz	poprawa	jakości	życia	i	stanu	środowiska	na	obsza-
rach	rybackich;
•	wdrożenie	skutecznego	sposobu	zarządzania	i	kontroli	programu	oraz	poprawa	ogólnego	potencjału	
administracyjnego	do	wdrażania	Wspólnej	Polityki	Rybackiej.

Priorytety:
1.	Środki	na	rzecz	dostosowania	krajowej	floty	rybackiej;
2.	Akwakultura,	rybołówstwo	śródlądowe,	przetwarzanie	i	obrót	produktami	rybołówstwa	i	akwakul-
tury;
3.	Środki	służące	wspólnemu	interesowi;
4.	Zrównoważony	rozwój	obszarów	zależnych	od	rybactwa;
5.	Pomoc	techniczna.

Organizacje	pozarządowe	są	wymienione	wśród	beneficjentów	PO	RYBY.

Program	finansowany	jest	z	Europejskiego	funduszu	Rybackiego	oraz	krajowych	pieniędzy	publicz-
nych.	Dofinansowanie	może	wynieść	nawet	100%	wydatków	kwalifikowalnych.

Instytucją	Zarządzającą	programem	jest	Ministerstwo	Rolnictwa	i	Rozwoju	Wsi	–	Departament	Rybo-
łówstwa.

priorytet 3: Środki SłuŻące wSpÓlneMu intereSowi
Cele	priorytetu	to:	ulepszanie	obiektów	portowych,	przystani	rybackich	i	miejsc	wyładunku	i	budowa	
infrastruktury	w	celu	zapewnienia	długoterminowej	rentowności	i	konkurencyjności	sektora	rybackie-
go;	zapewnienie	w	długiej	perspektywie	rentownego	i	konkurencyjnego	sektora	rybackiego;	poprawie-
nie	organizacji	sektora	oraz	kwalifikacji	zawodowych	i	innowacyjności	w	sektorze	rybackim;	wspiera-
nie	partnerstw	z	naukowcami;	zapewnienie	zrównoważenia	zasobów	naturalnych;	rozpowszechnianie	
nowo	 nabytej	 wiedzy	 dotyczącej	 sektora	 rybackiego;	 promocja	 produktów	 rybactwa;	 promowanie	
inicjatyw	mających	na	celu	ograniczenie	zużycia	energii.
Organizacje	pozarządowe	mogą	być	projektodawcami	w	ramach	jednego	z	działań	w	tym	priorytecie.
Instytucją	pośredniczącą	dla	priorytetu	3.	jest	Agencja	Restrukturyzacji	i	Modernizacji	Rolnictwa.

Działanie 3.5 Projekty pilotażowe
Celem	działania	jest	wsparcie	sektora	rybackiego	w	Polsce	w	zdobywaniu	i	rozpowszechnianiu	nowej	
wiedzy	technicznej	i	naukowej	i	sprawdzeniu	jej	w	warunkach	zbliżonych	do	realiów	poprzez	wspie-
ranie	projektów	pilotażowych.
Projekty	pilotażowe	mogą	dotyczyć	m.in.:	 testowania	ulepszeń	 technicznych	mających	na	celu	 re-
dukcję	emisji	i	zużycia	energii	przez	statki	rybackie	i	przyczyniających	się	do	walki	ze	zmianami	kli-
matycznymi;	opracowania	i	testowania	metod	poprawy	selektywności	narzędzi	połowowych,	ograni-
czenia	przyłowów	i	odrzutów	oraz	metod	redukujących	wpływ	rybołówstwa	na	środowisko;	symulacji	
metod	zarządzania	stadem,	podziału	kwot	połowowych,	w	 tym	w	 razie	konieczności	ustanowienie	
stref	zakazu	połowów	w	celu	dokonania	oceny	skutków	biologicznych	i	ekonomicznych,	w	tym	również	
eksperymentalne	zarybianie;	opracowania	alternatywnych	metod	zarządzania	rybołówstwem.



Projekty	pilotażowe	muszą	być	innowacyjne.
Wśród	beneficjentów	wymienione	są:	organizacje	naukowe,	 instytuty	badawcze,	organizacje	ekolo-
giczne.
Publiczny	wkład	wynosi	100%	inwestycji.

priorytet 4: zrÓwnowaŻony rozwÓJ oBSzarÓw zaleŻnych od ryBactwa
Priorytet	ma	wymiar	terytorialny	i	uzupełnia	działania	sektorowe	(priorytety	1.	–	3.).	Jego	cele	to:	mi-
nimalizacja	zaniku	sektora	rybackiego;	rekonwersja	obszarów	dotkniętych	zmianami	w	sektorze	oraz	
poprawa	jakości	życia	w	społecznościach	rybackich.
Wsparcie	 finansowe	w	 ramach	 priorytetu	może	 obejmować:	 zakładanie	 grup	 rybackich	 (przygoto-
wanie	 partnerstw	 i	 strategii);	wdrażanie	 lokalnych	 strategii	 rozwoju	 oraz	 podejmowanie	 projektów	
współpracy	przez	grupy.
Beneficjentami	są	lokalne	grupy	rybackie	(LGR)	wybrane	poprzez	zaproszenia	do	składania	wniosków.	
Kandydaci	muszą	przedłożyć	lokalną	strategię	rozwoju	obszarów	rybackich	(LSROR).	Grupy	muszą:	być	
złożone	z	publiczno-prywatnego	partnerstwa,	w	którym	część	prywatna	stanowi	ponad	50%;	przedstawić	
zintegrowaną	wielosektorową	strategię	rozwoju	swojego	obszaru	oraz	być	ustanowione	jako	osoba	prawna	
po	zatwierdzeniu	swojego	planu	lokalnego	i	działać	w	ramach	odpowiedniego	prawodawstwa	krajowego.
Grupy	 odpowiadają	 za	wybór	 projektów,	 które	 będą	 finansowane	w	 ramach	 strategii.	 Końcowymi	
beneficjentami	tych	projektów	są	społeczności	rybackie,	zatrudnieni	w	sektorze	rybackim	lub	ci,	któ-
rzy	 poprzez	 swoją	 pracę	mają	 związek	 z	 sektorem,	 społeczności	 lokalne,	 publiczne	 lub	 prywatne	
organizacje	zaangażowane	w	lokalny	rozwój	wybranego	obszaru	(organizacje	pozarządowe,	fundacje,	
stowarzyszenia,	rady	lokalne,	społeczność	obywatelska).	Kwalifikują	się	również	potencjalni	końcowi	
beneficjenci	publiczni	lub	prywatni,	którzy	chcą	zróżnicować	swoją	działalność.
Aby	korzystać	z	dofinansowania	w	ramach	priorytetu	4.,	lokalna	grupa	rybacka	musi	najpierw	zostać	
wybrana	do	realizacji	stworzonej	przez	siebie	lokalnej	strategii	rozwoju	obszarów	rybackich.	W	celu	
wyboru	LGR	Instytucja	Zarządzająca	zaplanowała	dwa	nabory	wniosków.	Pierwszy	z	nich	został	ogło-
szony	rok	po	akceptacji	PO	RYBY	przez	Komisję	Europejską	(od	30	października	2009	r.	do	31	stycz-
nia	2010	r.).	W	ramach	tego	konkursu	zaplanowano	wybór	ok.	40%	grup.	Drugi	nabór	wniosków	zo-
stanie	ogłoszony	nie	później	niż	dwa	lata	po	wyborze	LGR	powstałych	w	wyniku	pierwszego	naboru.
Instytucjami	pośredniczącymi	dla	priorytetu	są	samorządy	województw.

Działanie 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa
Celem	działania	jest	skoordynowanie	działań	podejmowanych	na	obszarach	rybackich	w	celu	popra-
wy	społecznej	i	gospodarczej	sytuacji	branży	rybackiej	i	społeczności	związanych	z	rybactwem.
W	ramach	działania	powstają	grupy	rybackie	(GR),	których	zadaniem	jest	przygotowanie	i	wdrożenie	lokal-
nych	strategii	rozwoju	obszarów	rybackich	(LSROR).	GR	mogą	organizować	się	na	wybranych	obszarach,	
a	ich	działalność	musi	być	ściśle	związana	z	rybactwem	i	bliskimi	mu	sektorami.	Podstawowym	wymaga-
niem	dla	grup	rybackich	jest	to,	by	organizowały	się	one	na	podstawie	podejścia	oddolnego,	tj.	przy	aktyw-
nym	uczestnictwie	lokalnych	społeczności,	podmiotów	gospodarczych	i	organizacji	pozarządowych.	Wnioski	
w	ramach	tego	działania	mogą	być	składane	w	szczególności	przez	stowarzyszenia,	związki	stowarzyszeń	
i	inne	pozarządowe	organizacje	(osoby	prawne)	oraz	przez	jednostki	samorządowe	i	ich	związki.
W	 ramach	 tego	działania	udzielane	 jest	wsparcie	dla	GR	na	 ich	etapie	przedrozwojowym	poprzez	
tworzenie	baz	danych	ekspertów	oraz	organizację	szkoleń	i	spotkań	informacyjnych	dla	potencjalnych	
grup	rybackich.
Koszty	bieżące	grup	są	finansowane	w	100%.

Działanie 4.2 wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej
Celem	działania	 jest	 promowanie	 ponadregionalnej	 i	międzynarodowej	współpracy	 grup	 rybackich	
w	celu	bardziej	efektywnego	pobudzania	lokalnych	inicjatyw,	a	także	wsparcia	współpracy	z	grupami	
w	innych	regionach	i	krajach	prowadzących	podobne	działania.
Wsparcie	obejmuje:	koszt	przygotowania	projektów	współpracy	oraz	koszt	 inwestycji	we	wdrożenie	
wspólnych	projektów,	w	tym	koszt	szkoleń.
Beneficjentami	tego	działania	mogą	być	wyłącznie	grupy	rybackie	wybrane	w	ramach	działania	4.1.
Wysokość	pomocy	wynosi	do	100%	kosztów	kwalifikowanych.
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7. proGraMy operacyJne 
 europeJSkieJ wSpÓłpracy terytorialneJ
W	latach	2007	–	2013	współpraca	w	wymiarze	transgranicznym,	transnarodowym	i	międzyregio-
nalnym	realizowana	jest	w	ramach	trzeciego	celu	polityki	spójności	Unii	Europejskiej	–	Europejska	
Współpraca	Terytorialna	(EWT).	Cel	ten	zakłada	wspieranie,	promowanie	 i	realizowanie	wspólnych	
projektów	o	charakterze	międzynarodowym	na	terytorium	całej	Unii	Europejskiej.

Organizacje	pozarządowe	są	wymieniane	wśród	beneficjentów	programów	współpracy	transgranicznej	
i	transnarodowej.

Programy	finansowane	są	z	Europejskiego	funduszu	Rozwoju	Regionalnego.	Dofinansowanie	wynosi	
do	85%	kosztów	kwalifikowanych	projektu.

Instytucje	 zarządzające	znajdują	 się	w	państwie,	które	 zostało	wyznaczone	do	zarządzania	danym	
programem.	Wspomagają	je	międzynarodowe	Wspólne	Sekretariaty	Techniczne.

proGraMy wSpÓłpracy tranSGraniczneJ
Są	one	wdrażane	w	regionach	usytuowanych	wzdłuż	wewnętrznych	i	niektórych	zewnętrznych	gra-
nic	lądowych	Unii	Europejskiej	oraz	w	obszarach	nadmorskich	oddzielonych	od	siebie	maksymalnie	
o	150	km.	W	Polsce	współpracą	transgraniczną	objęte	zostaną	podregiony,	których	granice	stanowią	
granicę	państwową.

Projekty	finansowane	w	ramach	programów	transgranicznych	powinny	sprzyjać	budowie	wzajemnych	
powiązań	ponad	granicami	między	samorządami	lokalnymi,	instytucjami	edukacyjnymi,	organizacja-
mi	pozarządowymi	czy	instytucjami	kulturalnymi.	Każdy	projekt	musi	również	wykazywać	znaczący	
wpływ	transgraniczny.

Głównym	celem	tego	typu	programów	jest	promowanie	współpracy	i	bezpośrednich	kontaktów	wspie-
rających	rozwój	gospodarczy	i	społeczny	oraz	ochronę	środowiska	w	obszarach	przygranicznych,	cha-
rakteryzujących	się	zwykle	niższym	poziomem	rozwoju,	w	porównaniu	do	średniej	krajowej.

Transgraniczne	działania	obejmują	m.in.:
•	wspieranie	 przedsiębiorczości,	 rozwój	małych	 i	 średnich	 przedsiębiorstw,	 turystyki,	 kultury	 oraz	
handlu	transgranicznego;
•	ochronę	 dóbr	 naturalnych	 i	 dóbr	 kultury,	 zapobieganie	 zagrożeniom	 naturalnym	 i	 technologicz-
nym;
•	wspieranie	powiązań	między	obszarami	miejskimi	i	wiejskimi;
•	poprawę	dostępu	do	sieci	transportowych,	informacyjnych	i	komunikacyjnych;
•	 gospodarkę	wodną,	gospodarowanie	odpadami	oraz	systemy	energetyczne;
•	 rozwój	i	wspólne	wykorzystanie	infrastruktury,	w	szczególności	w	takich	dziedzinach,	jak	ochrona	
zdrowia,	kultura	i	edukacja;
•	współpracę	administracyjną	oraz	 integrację	społeczności	 lokalnych	poprzez	 realizację	wspólnych	
działań	dotyczących	rynku	pracy,	promocji	równouprawnienia,	rozwoju	zasobów	ludzkich	oraz	wspie-
rania	sektora	badawczo-rozwojowego.

Programy	współpracy	transgranicznej	z	udziałem	Polski:
•	Polska	(województwo	zachodniopomorskie)	–	Niemcy	(Meklemburgia/	Pomorze	Przednie	–	Bran-
denburgia),
•	Polska	(województwo	lubuskie)	–	Niemcy	(Brandenburgia)	(stroną	zarządzającą	jest	Polska),
•	Polska	(województwo	dolnośląskie	i	lubuskie)	–	Niemcy	(Saksonia),
•	Polska	–	Republika	Czeska,
•	Polska	–	Republika	Słowacka	(stroną	zarządzającą	jest	Polska),
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•	Polska	–	Republika	Litewska,
•	Południowy	Bałtyk:	Polska	–	Szwecja	–	Dania	–	Litwa	–	Niemcy	(stroną	zarządzającą	jest	Polska).

polSka (woJewÓdztwo zachodniopoMorSkie) – nieMcy (MekleMBurGia/ 
poMorze przednie – BrandenBurGia)
Głównym	celem	programu	jest	przyczynienie	się	do	równomiernego	i	zrównoważonego	rozwoju	obsza-
ru	wsparcia	poprzez	transgraniczne	zbliżenie	mieszkańców,	przedsiębiorstw	i	instytucji.

Priorytety:
1.	Wspieranie	działań	na	rzecz	 infrastruktury	służącej	współpracy	transgranicznej	 i	poprawie	stanu	
środowiska	w	obszarze	wsparcia;
2.	Wspieranie	transgranicznych	kontaktów	gospodarczych	i	współpracy;
3.	Transgraniczny	rozwój	zasobów	ludzkich	oraz	wsparcie	współpracy	transgranicznej;
4.	Pomoc	techniczna.

Zasięg	terytorialny	programu
•	po	 stronie	 polskiej:	 podregion	 szczeciński	 (powiaty:	 policki,	 gryfiński,	 kamieński,	 gryficki,	 gole-
niowski,	stargardzki,	pyrzycki,	myśliborski,	choszczeński,	 łobeski,	powiaty	grodzkie	Szczecin	i	Świ-
noujście),	podregion	koszaliński	(powiaty:	drawski,	białogardzki,	kołobrzeski,	koszaliński,	sławieński,	
szczecinecki,	świdwiński,	wałecki	i	powiat	grodzki	Koszalin);
•	po	stronie	niemieckiej:	powiat	Rügen	(Rugia),	powiat	Nordvorpommern	(Północne	Pomorze	Przed-
nie),	powiat	Ostvorpommern	(Wschodnie	Pomorze	Przednie),	powiat	Uecker-Randow,	powiat	Ucker-
mark,	 powiat	 Barnim,	 powiat	 grodzki	 Stralsund,	 powiat	 grodzki	 Greifswald	 oraz	 powiat	 Demmin,	
powiat	Meklemburgia	–	Strelitz,	powiat	grodzki	Neubrandenburg.

Beneficjenci	to	m.in.	osoby	prawne	pożytku	publicznego	i	organizacje	pozarządowe.

Instytucją	 Zarządzającą	 jest	 niemieckie	Ministerstwo	 Gospodarki,	 Pracy	 i	 Turystyki	Meklemburgii-
-Pomorza	 Przedniego.	W	 realizacji	 swoich	 zadań	 Instytucja	 Zarządzająca	 posiłkuje	 się	wsparciem	
Wspólnego	Sekretariatu	Technicznego.
Koordynatorem	programu	po	polskiej	stronie	obszaru	wsparcia	jest	Ministerstwo	Rozwoju	Regionalne-
go.	Na	polskim	obszarze	wsparcia	utworzono	Regionalny	Punkt	Kontaktowy	umiejscowiony	w	Urzę-
dzie	Marszałkowskim	Województwa	Zachodniopomorskiego.
fundusz	Małych	Projektów	będzie	realizowany	wspólnie	przez	Stowarzyszenie	Gmin	Polskich	Eurore-
gionu	Pomerania	i	Kommunalgemeinschaft	Europaregion	Pomerania	e.V.

Priorytet 1: wspieranie działań na rzecz infrastruktury służącej współpracy transgranicznej i popra-
wie stanu środowiska w obszarze wsparcia

Działanie 1.1 Poprawa transgranicznych połączeń komunikacyjnych (drogi, linie kolejowe, drogi 
wodne, ścieżki rowerowe)
Działania	finansowane	to	m.in.:	transgraniczne	projekty	naukowe	i	inne	działania	w	zakresie	trans-
portu,	rozwoju	i	modernizacji	miast	oraz	planowania	przestrzennego	na	poziomie	lokalnym	i	regio-
nalnym.

Działanie 1.2 wsparcie transgranicznej struktury gospodarczej
Działania	finansowane	to	m.in.:	transgraniczne	działania	infrastrukturalne	na	obszarach	miejskich	
i	wiejskich;	wsparcie	infrastruktury	turystycznej,	szczególnie	turystyki	wodnej;	działania	inwestycyj-
ne	na	rzecz	dalszego	rozwoju	oferty	turystycznej	i	poprawy	jakości	istniejącej	infrastruktury	(tury-
styka	rowerowa,	wodna,	konna,	przyrodnicza	i	kulturalna).

Działanie 1.3 Działania na rzecz poprawy jakości wody, ochrony środowiska, krajobrazu, klima-
tu, ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko oraz ryzyka związanego ze środowiskiem 
naturalnym
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Działania	finansowane	to	m.in.:	poprawa	jakości	wody	w	obszarze	pogranicza,	szczególnie	w	ob-
szarze	rzeki	Odry,	Zalewu	Szczecińskiego	i	innych	ważnych	dla	turystyki	akwenów;	prewencja	prze-
ciwpowodziowa	w	zakresie	rzek	granicznych;	transgraniczne	działania	na	rzecz	ochrony	fauny	i	flory	
oraz	zachowania	i	dziedzictwa	naturalnego;	integracja	działań	przyjaznych	środowisku	w	dziedzinie	
rozwoju	miast,	planowania	transportu	i	planowania	przestrzennego;	kontynuacja	działań	w	zakresie	
ochrony	przeciwpożarowej	oraz	przeciwdziałania	klęskom	żywiołowym;	tworzenie	transgranicznej	
elektronicznej	bazy	danych	geograficznych;	stworzenie	wspólnego	sytemu	oceny	jakości	powietrza,	
z	uwzględnieniem	pomiarów	emisji	zanieczyszczeń	i	tworzeniem	modeli.

Priorytet 2: wspieranie transgranicznych kontaktów gospodarczych i wspieranie współpracy

Działanie 2.1 wspieranie polsko-niemieckich kontaktów gospodarczych i sieci współpracy go-
spodarczej
Działania	finansowane	to	m.in.:	giełdy	kooperacyjne	i	konferencje	branżowe,	w	szczególności	w	ra-
mach	regionalnych	klastrów	branżowych;	centra	serwisowe	–	pomoc	w	nawiązywaniu	kontaktów,	
wraz	z	opieką	doradcy,	tworzenie	i	aktualizacja	transgranicznych	baz	danych	gospodarczych;	wza-
jemne	 prezentacje	 gospodarcze	 krajów	Meklemburgia	 –	 Pomorze	 Przednie,	 Brandenburgia	 oraz	
województwa	zachodniopomorskiego;	współpraca	organizacji	i	związków	przedsiębiorców,	izb	rze-
mieślniczych,	izb	przemysłowo-handlowych;	wspieranie	rozwoju	przedsiębiorczości,	podejmowania	
działalności	gospodarczej	o	charakterze	transgranicznym.

Działanie 2.2 Działania na rzecz transgranicznego marketingu turystycznego i pozyskiwania in-
westorów
Działania	finansowane	to	m.in.:	działania	w	zakresie	trwałego	rozwoju	regionalnego	w	polsko-nie-
mieckim	obszarze	pogranicza,	ze	szczególnym	naciskiem	na	rozwój	kompetencji	w	dziedzinie	trans-
granicznego	zarządzania	regionalnego,	dywersyfikacji	i	przekształcania	produkcji	rolnej	w	działal-
ność	pozarolniczą,	m.in.	poprzez	wspieranie	agroturystyki	wiejskiej	i	turystyki	przyrodniczej;	rozwój	
ośrodków	turystycznych	i	obszarów	chronionych	w	ramach	współpracy	partnerów	turystycznych	na	
obszarze	wsparcia;	tworzenie	wspólnych	produktów	turystycznych.

Działanie 2.3 wspieranie transgranicznej współpracy i sieci ośrodków naukowych, badawczych 
i technologicznych celem ułatwienia dostępu do wiedzy i transferu technologicznego
Działania	finansowane	to	m.in.:	budowa	transgranicznego	systemu	wspierania	innowacji	i	transferu	
technologii;	wspieranie	 innowacyjnych	 technologii	w	dziedzinie	produkcji,	 techniki	 informacyjnej	
i	komunikacyjnej;	tworzenie	sieci	powiązań	między	szkołami	wyższymi	a	przedsiębiorcami;	działa-
nia	na	rzecz	tworzenia	sieci	w	dziedzinie	mediów	i	technologii	informatycznych;	działania	na	rzecz	
wprowadzenia	transgranicznych	platform	internetowych,	banków	danych	i	e-Commerce.

Priorytet 3: Transgraniczny rozwój zasobów ludzkich oraz wsparcie współpracy transgranicznej 
w zakresie kultury i edukacji oraz ochrony zdrowia 

Działanie 3.1 wspólne projekty w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, wydawania świa-
dectw i uprawnień zawodowych w polsko-niemieckim obszarze wsparcia, edukacji ekologicznej
Działania	finansowane	to	m.in.:	tworzenie	i	rozwój	transgranicznej	współpracy	w	dziedzinie	edu-
kacji;	tworzenie	i	zastosowanie	modułów	kształcenia	w	zakresie	kompetencji	międzykulturowych;	
nauka	 języków	obcych	(polski,	niemiecki)	 i	 transgraniczna	wymiana	uczniów	i	uczniów	zawodu;	
testowanie	i	tworzenie	transgranicznych	programów	kształcenia;	wspieranie	kształcenia	zawodowe-
go,	we	współpracy	z	niemieckimi	i	polskimi	instytucjami	branż	przemysłowych,	turystycznych	oraz	
z	sektora	usług,	m.in.	ochrona	zdrowia,	ochrona	środowiska,	technologie	innowacyjne.

Działanie 3.2 wspieranie współpracy jednostek samorządu terytorialnego oraz prywatnych ośrod-
ków kulturalnych, stowarzyszeń i innych instytucji działających na rzecz rozwijania kontaktów 
transgranicznych i integracji społecznej
Działania	finansowane	to	m.in.:	wspólne	strategie,	koncepcje	i	studia	badawcze	dotyczące	rozwoju	
polsko-niemieckiego	obszaru	wsparcia;	działania	na	rzecz	aktywizacji	zawodowej	i	społecznej	oraz	
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przeciwdziałanie	uzależnieniom	w	ramach	kooperacji	 transgranicznej;	 transgraniczne	 imprezy	na	
rzecz	integracji	mieszkańców	polsko-niemieckiego	obszaru	wsparcia;	wspólne	projekty	kulturalne,	
sportowe	i	na	rzecz	szkół	oraz	inne	działania	na	rzecz	uczniów	i	młodzieży;	działania	na	rzecz	pu-
blicznej	transgranicznej	infrastruktury	rekreacyjnej,	kulturalnej,	sportowej	i	społecznej;	rozbudowa	
i	modernizacja	ośrodków	współpracy	polsko-niemieckiej;	wspieranie	projektów	w	dziedzinie	eko-
nomiki	zdrowia;	działania	na	rzecz	popularyzacji	dziedzictwa	kulturowego	i	przyrodniczego	w	pań-
stwie	sąsiednim;	wzajemne	prezentacje	krajów	związkowych	Meklemburgii	–	Pomorza	Przedniego,	
Brandenburgii	 i	województwa	zachodniopomorskiego;	ochrona	miejsc	 i	 zabytków	o	szczególnym	
znaczeniu	kulturowym	dla	regionu;	rozbudowa	i	rozwój	transgranicznych	ośrodków	edukacji	ekolo-
gicznej	i	innych	publicznych	ośrodków	edukacyjno-rekreacyjnych.

Działanie 3.3 Fundusz Małych Projektów
Dofinansowanie	mogą	uzyskać	wspólne	projekty	na	 rzecz:	podnoszenia	kwalifikacji	 i	kształcenia	
zawodowego;	przezwyciężenia	barier	językowych;	kształcenia	zawodowego;	integracji	społecznej;	
zintegrowanego	rozwoju	obszarów	wiejskich;	łączenia	ofert	kulturalnych.

polSka (woJewÓdztwo luBuSkie) – nieMcy (BrandenBurGia)
Głównym	celem	programu	jest:	pokonywać	granice:	redukcja	niedogodności	spowodowanych	położe-
niem	przygranicznym	i	wspólny	rozwój	regionu	Polska	(województwo	lubuskie)	–	Brandenburgia.

Priorytety:
1.	Wspieranie	infrastruktury	oraz	poprawa	stanu	środowiska;
2.	Wspieranie	powiązań	gospodarczych	oraz	współpracy	sektorów	gospodarki	i	nauki;
3.	Wspieranie	dalszego	rozwoju	zasobów	ludzkich	i	kooperacji	transgranicznej;
4.	Pomoc	techniczna.

Zasięg	terytorialny	programu:
•	po	stronie	polskiej:	podregion	gorzowski	(w	skład	którego	wchodzą	powiaty:	gorzowski,	międzyrzec-
ki,	słubicki,	strzelecko-drezdenecki,	sulęciński	 i	miasto	na	prawach	powiatu	Gorzów	Wielkopolski),	
podregion	zielonogórski	(w	skład	którego	wchodzą	powiaty:	krośnieński,	nowosolski,	świebodziński,	
zielonogórski,	żagański,	żarski,	wschowski	i	miasto	na	prawach	powiatu	Zielona	Góra);
•	po	stronie	niemieckiej:	powiaty:	Märkisch-Oderland,	Oder-Spree,	Spree-Neiße	oraz	dwa	miasta	na	
prawach	powiatu:	frankfurt	(Oder),	Cottbus.

Instytucją	Zarządzającą	jest	mający	siedzibę	w	Zielonej	Górze	Departament	Współpracy	Terytorialnej	
Ministerstwa	Rozwoju	Regionalnego.	Koordynatorem	programu	po	brandenburskiej	 stronie	obszaru	
wsparcia	 jest	Ministerstwo	Gospodarki	Kraju	Związkowego	Brandenburgia.	 Instytucja	Zarządzająca	
po	uzgodnieniu	z	instytucją	koordynującą	w	Brandenburgii	powołała	umiejscowiony	w	Zielonej	Górze	
Wspólny	Sekretariat	Techniczny.
Na	obszarze	wsparcia	po	stronie	niemieckiej	utworzone	zostały	Regionalne	Punkty	Kontaktowe	zloka-
lizowane	w	siedzibach	biur	euroregionów	Pro	Europa	Viadrina	i	Sprewa	–	Nysa	–	Bóbr.
Za	wdrażanie	funduszu	Małych	Projektów	i	projektów	sieciowych	odpowiedzialne	są	biura	euroregio-
nów:	Pro	Europa	Viadrina	i	Sprewa	–	Nysa	–	Bóbr.

Priorytet 1: wspieranie infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska
Beneficjentami	działań,	które	mogą	otrzymać	dofinansowanie	w	tym	priorytecie,	mogą	być	m.in.:	oso-
by	prawne	i	fizyczne	będące	organami	prowadzącymi	szkoły	i	placówki;	niezorientowane	na	osiąganie	
zysków	osoby	fizyczne	i	prawne	działające	w	obszarze	użyteczności	publicznej;	organizacje	pozarzą-
dowe;	instytucje	funkcjonujące	w	obszarze	socjalnej	opieki	zdrowotnej.

Działanie 1.1 Budowa i poprawa infrastruktury
Działania	finansowane	to	m.in.:	rozbudowa	transgranicznych	połączeń	transportowych	(drogi,	mo-
sty,	kolej,	szlaki	wodne,	ścieżki	rowerowe);	transgraniczna	publiczna	komunikacja	lokalna	(drogowa	
i	kolejowa)	i	związany	z	tym	rozwój	infrastruktury	dworcowej	w	miastach	granicznych,	uwzględnia-
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jący	wykorzystywanie	przyjaznych	dla	środowiska	środków	transportu	oraz	udogodnienia	dla	rodzin,	
jak	 również	projekty	w	zakresie	uzgodnień	 i	 informacji;	wspieranie	 transgranicznej	 infrastruktury	
turystycznej,	 w	 szczególności	 turystyki	 wodnej	 i	 rowerowej,	 jak	 również	 sieci	 szlaków	 pieszych	
i	konnych;	działania	 inwestycyjne	na	rzecz	dalszego	poszerzania	oferty	 turystycznej	 i	stworzenia	
nowych	atrakcji	turystycznych,	w	szczególności	zmierzające	do	podniesienia	jakości	istniejącej	in-
frastruktury	turystycznej	(turystyka	rowerowa,	wodna,	konna	i	kulturalna,	systemy	drogowskazów,	
tablic	informacyjnych	itd.),	wspieranie	transgranicznych	projektów	z	zakresu	ochrony	zdrowia;	dzia-
łania	i	inwestycje	w	zakresie	transgranicznej	efektywnej	infrastruktury	publicznej	w	obszarach	wy-
poczynku,	kultury,	sportu	i	infrastruktury	społecznej;	rozbudowa	i	modernizacja	centrów	współpracy	
polsko-niemieckiej;	działania	na	rzecz	ochrony	i	poprawy	dziedzictwa	kulturowego.

Działanie 1.2 ochrona i gospodarowanie zasobami naturalnymi i kulturowymi, ochrona przeciw-
pożarowa oraz usuwanie i zapobieganie skutkom katastrof
Działania	 finansowane	 to	m.in.:	 działania	 z	 zakresu	poprawy	 jakości	wód,	 ochrony	 środowiska,	
krajobrazu,	klimatu,	redukcji	obciążeń	i	zagrożeń	środowiskowych	oraz	działania	przygotowujące	
(m.in.	ochrona	przeciwpowodziowa	na	rzekach	granicznych;	włączenie	działań	ekologicznych	do	
urbanistyki,	koncepcji	transportowych	i	planowania	przestrzennego;	zintegrowany,	transgraniczny	
rozwój	dużych	obszarów	objętych	ochroną	oraz	obszarów	fauny	i	flory;	wyposażenie	i	dalszy	rozwój	
ponadgranicznie	działających	centrów	informacyjnych	i	centrów	kształcenia	ekologicznego;	inwe-
stycje	i	działania	towarzyszące	ochronie	i	zwalczaniu	katastrof	na	skutek	zanieczyszczeń	spowodo-
wanych	przez	awarie	lub	powodzi	na	rzekach	granicznych;	rozwój	wspólnych	strategii	w	zakresie	
ochrony	środowiska	oraz	zarządzania	środowiskiem	i	krajobrazem	kulturowym.

Priorytet 2: wspieranie powiązań gospodarczych oraz współpracy sektorów gospodarki i nauki
Beneficjentami	 działań,	 które	mogą	 otrzymać	 dofinansowanie	w	 tym	priorytecie,	mogą	 być	m.in.:	
organizacje	pozarządowe;	 instytucje	otoczenia	biznesu;	 instytucje	 i	 organizacje	wspierające	 rozwój	
przedsiębiorczości	i	innowacyjności.

Działanie 2.1 Działania wpierające gospodarkę
Działania	finansowane	to	m.in.:	wspieranie	podejmowania	działalności	gospodarczej	zorientowanej	
transgranicznie;	transgraniczna	ochrona	konsumentów;	promocja	innowacyjnych	technologii	infor-
macyjno-komunikacyjnych;	działania	na	rzecz	wdrożenia	transgranicznych	platform	internetowych,	
baz	danych	i	e-commerce;	transgraniczne	projekty	i	imprezy	naukowe.

Działanie 2.2 Regionalny i lokalny marketing
Działania	finansowane	to	m.in.:	transgraniczny	marketing	i	promocja	obszarów	aktywności	gospo-
darczej	na	pograniczu	polsko-niemieckim;	działania	na	rzecz	zrównoważonego	rozwoju	pogranicza	
polsko-niemieckiego,	zorientowane	w	szczególności	na	rozwój	kompetencji	w	dziedzinie	transgra-
nicznego	zarządzania;	działania	na	rzecz	transgranicznego	marketingu	i	promocji	ośrodków	gospo-
darczych	i	turystyki.

Działanie 2.3 wpieranie sieci i kooperacja w zakresie B+R (badania i rozwój)
Działania	 finansowane	 to	m.in.:	 wspieranie	 kooperacji	 i	 sieci	 współpracy	 instytucji	 naukowych,	
badawczych	i	technologicznych	na	rzecz	poprawy	dostępu	do	wiedzy	naukowej	i	transferu	techno-
logii	w	celu	podwyższenia	siły	innowacyjnej	regionu,	budowa	transgranicznego	systemu	wspierania	
innowacji	i	transferu	technologii.

Priorytet 3: wspieranie dalszego rozwoju zasobów ludzkich i transgranicznej kooperacji
Beneficjentami	działań,	które	mogą	otrzymać	dofinansowanie	w	tym	priorytecie,	mogą	być	m.in.:	oso-
by	prawne	użyteczności	publicznej;	organizacje	pozarządowe;	instytucje	otoczenia	biznesu;	instytucje	
i	organizacje	wspierające	rozwój	przedsiębiorczości	i	innowacyjności.

Działanie 3.1 wspieranie projektów z zakresu kształcenia oraz zatrudnienia
Działania	finansowane	to	m.in.:	opracowywanie	 i	próbna	realizacja	transgranicznych	programów	
nauczania;	wspieranie	modelowych	projektów	z	zakresu	praktycznej	nauki	zawodu,	we	współpracy	
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z	instytucjami	polskimi	i	niemieckimi,	przede	wszystkim	w	zakresie	turystyki,	usług,	ratownictwa	
i	ochrony	zdrowia,	opieki	nad	seniorami	i	osobami	niepełnosprawnymi,	środowiska,	innowacyjnych	
technologii;	nawiązywanie	i	rozwój	współpracy	w	zakresie	edukacji;	opracowywanie	i	wykorzysty-
wanie	modułów	dotyczących	kompetencji	międzykulturowych	 jako	 integralnej	 części	nauki	 i	do-
skonalenia	zawodowego;	kształcenie	językowe	(języki	niemiecki,	polski,	angielski);	transgraniczna	
wymiana	uczniów,	studentów	i	praktykantów;	wspieranie	 transgranicznych	przedsięwzięć	e-lear-
ning i e-business;	współpraca	i	szkolenia	w	zakresie	ochrony	środowiska	i	przyrody	oraz	ochrony	
zdrowia	i	pomocy	społecznej.

Działanie 3.2 współpraca i spotkania (Fundusz Małych Projektów i projekty sieciowe)
Działania	finansowane	to	m.in.:	wspieranie	współpracy	sąsiedzkiej	jednostek	samorządu	terytorial-
nego,	publicznych	i	prywatnych	podmiotów	kultury	oraz	stowarzyszeń	i	instytucji	w	celu	kształtowa-
nia	transgranicznych	stosunków	sąsiedzkich;	wspólne	kulturalne,	społeczne,	sportowe	i	uczniow-
skie	projekty	oraz	imprezy	dla	dzieci,	młodzieży	i	osób	niepełnosprawnych.

polSka (woJewÓdztwa dolnoŚląSkie i luBuSkie) – nieMcy (SakSonia)
Głównym	 celem	 Programu	 jest	 wspieranie	 zrównoważonego	 rozwoju	 polsko-saksońskiego	 obszaru	
wsparcia	w	celu	wzmocnienia	jego	spójności	gospodarczej	i	społecznej.

Priorytety:
1.	Rozwój	transgraniczny;
2.	Transgraniczna	integracja	społeczna;
3.	Pomoc	techniczna.

Zasięg	terytorialny	programu:
•	po	stronie	polskiej:
•	w	województwie	dolnośląskim:	podregion	jeleniogórsko-wałbrzyski,	tj.	powiaty:	zgorzelecki,	bo-
lesławiecki,	 lubański,	 lwówecki,	 złotoryjski,	 jeleniogórski,	 kamiennogórski,	 jaworski,	wałbrzyski,	
świdnicki,	ząbkowicki,	kłodzki,	dzierżoniowski,	strzeliński	oraz	miasto	na	prawach	powiatu	Jelenia	
Góra.
•	w	województwie	 lubuskim:	podregion	zielonogórski,	 tj.	powiaty:	 żarski,	 żagański,	krośnieński,	
zielonogórski,	nowosolski,	wschowski,	świebodziński	oraz	miasto	Zielona	Góra.

•	po	stronie	niemieckiej:	powiaty:	Niederschlesischer	Oberlausitzkreis,	Löbau-Zittau	i	miasto	na	pra-
wach	powiatu	Görlitz.	Do	obszaru	wsparcia	zostały	także	dołączone	powiaty:	Kamenz	i	Bautzen	oraz	
miasto	na	prawach	powiatu	–	Hoyerswerda.

Wśród	beneficjentów	wymienione	są	m.in.:	osoby	prawne	prowadzące	szkoły	i	placówki	oświatowe;	
organizacje	pozarządowe;	fundacje	i	stowarzyszenia;	instytucje	otoczenia	biznesu,	instytucje	i	organi-
zacje	wspierające	rozwój	przedsiębiorczości,	innowacyjności	oraz	rozwój	regionalny.

Instytucją	Zarządzającą	jest	Saksońskie	Ministerstwo	Gospodarki	i	Pracy.	W	realizacji	swoich	zadań	
Instytucja	Zarządzająca	posiłkuje	się	wsparciem	Wspólnego	Sekretariatu	Technicznego.
Koordynatorem	programu	po	polskiej	stronie	obszaru	wsparcia	jest	Ministerstwo	Rozwoju	Regional-
nego.	W	polskim	obszarze	wsparcia	utworzone	zostały	Regionalne	Punkty	Kontaktowe,	po	 jednym	
w	Zielonej	Górze	i	Jeleniej	Górze.
Za	wdrażanie	funduszu	Małych	Projektów	odpowiadają	biura	saksońskiej	części	Euroregionu	Neisse	
–	Nisa	–	Nysa	oraz	polskiej	części	Euroregionu	Szprewa	–	Nysa	–	Bóbr.

Priorytet 1: Rozwój transgraniczny
Cel:	zapewnienie	konkurencyjności	obszaru	wsparcia	poprzez	wyrównanie	warunków	ramowych	zmie-
rzających	do	likwidacji	nierówności	gospodarczych	i	strukturalnych.	
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Dziedzina wsparcia 1.1 Gospodarka i nauka
Działania	 finansowane	 to	 m.in.:	 wspieranie	 w	 zakresie	 rozwoju	 i	 rozbudowy	 sieci	 współpracy;	
wspieranie	badań	i	rozwoju	technologicznego,	w	szczególności	technologii	zaawansowanych;	opra-
cowywanie	wspólnych	strategii	marketingowych.

Dziedzina wsparcia 1.2 Turystyka i działalność uzdrowiskowa
Działania	finansowane	to	m.in.:	poprawa	poziomu	infrastruktury	turystycznej;	wspieranie	opraco-
wywania	 i	wdrażania	wspólnych	strategii	marketingowych;	poprawa	wspólnej	oferty	turystycznej	
dzięki	współpracy;	wsparcie	przy	tworzeniu	wspólnych	struktur	poprzez	łączenie	w	sieć	ośrodków	
turystycznych	oraz	ich	działań	o	charakterze	uzdrowiskowym.

Dziedzina wsparcia 1.3 Transport i komunikacja
Działania	finansowane	to	m.in.:	poprawa	przepustowości	granicy	oraz	przyłączenie	obszaru	przy-
granicznego	do	ważnych	transgranicznych	osi	komunikacyjnych;	współpraca	w	zakresie	drogowej	
i	szynowej	transgranicznej	lokalnej	komunikacji	publicznej	w	celu	doskonalenia	oferty	komunikacyj-
nej	w	obszarze	wsparcia	i	poprawy	połączeń	w	komunikacji	transgranicznej;	wspólna	rozbudowa	
i	poprawa	dostępności	sieci	informacyjnych	i	komunikacyjnych	oraz	sieci	geodanych	jako	podstawy	
dla	zadań	planistycznych	i	monitoringowych.

Dziedzina wsparcia 1.4 Środowisko przyrodnicze
Działania	finansowane	to	m.in.:	poprawa	ochrony	przeciwpowodziowej;	stworzenie	ukierunkowanej	
na	przyszłość	polityki	gospodarowania	odpadami	i	zasobami;	ochrona	i	rozwój	natury	i	krajobrazu	
w	obszarze	wsparcia;	poprawa	technicznej	infrastruktury	środowiska	(w	szczególności	w	zakresie	
utylizacji	 ścieków)	 i	ekosystemów	wodnych;	poprawa	stanu	wód	 łącznie	z	wodami	gruntowymi;	
stworzenie	transgranicznych	sieci	ekologicznych,	jak	również	podnoszenie	świadomości	ekologicz-
nej	i	edukacja	ekologiczna.

Dziedzina wsparcia 1.5 ład przestrzenny i planowanie regionalne
Działania	finansowane	to	m.in.:	współpraca	przy	rozbudowie	trwałych	transgranicznych	sieci	współ-
pracy	i	połączeń	między	nimi	w	zakresie	planowania	rozwoju	regionalnego;	poprawa	znaczących	
dla	planowania	przestrzennego	informacji	poprzez	budowę	i	wykorzystanie	wspólnych	systemów	
informacji	w	zakresie	planowania;	współpraca	przy	tworzeniu	koncepcji	i	realizacji	transgranicznych	
działań	w	 zakresie	 planowania	 regionalnego	 i	 lokalnego	 dla	 osiągnięcia	 korzyści	 z	 podniesienia	
konkurencyjności	regionu.

Priorytet 2: Transgraniczna integracja społeczna
Cel:	Utożsamianie	się	mieszkańców	z	obszarem	wsparcia	dzięki	wzmocnieniu	współpracy.

Dziedzina wsparcia 2.1 Kształcenie i szkolenie
Działania	finansowane	to	m.in.:	wspieranie	transgranicznej	współpracy	w	zakresie	edukacji	i	nauki;	
wspieranie	 transgranicznej	 współpracy	 między	 przedsiębiorstwami	 i	 placówkami	 edukacyjnymi;	
współpraca	w	zakresie	działań	służących	przywiązaniu	młodych	ludzi	do	obszaru	wsparcia	poprzez	
celowe	wspieranie	perspektyw	rozwoju;	rozwĳanie	umiejętności	językowych	i	międzykulturowych.

Dziedzina wsparcia 2.2 Kultura i sztuka
Działania	finansowane	to	m.in.:	intensyfikacja	transgranicznej	wymiany	artystycznej	oraz	kulturo-
wej,	jak	również	zachowanie	wspólnego	dziedzictwa	kulturowego.

Dziedzina wsparcia 2.3 Infrastruktura społeczna
Działania	 finansowane	 to	 m.in.:	 współpraca	 dla	 wykorzystania	 efektów	 synergii	 w	 zakresie	 in-
frastruktury	społecznej,	w	szczególności	w	zakresie	opieki	 zdrowotnej	oraz	opieki	nad	starszymi	
i	dziećmi;	współpraca	w	zakresie	tworzenia	szerokiej	oferty	zajęć	dla	młodzieży;	współpraca	w	za-
kresie	integracji	osób	niepełnosprawnych	w	życiu	społecznym;	współpraca	w	zakresie	uwzględnia-
nia	przemian	demograficznych.
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Dziedzina wsparcia 2.4 Bezpieczeństwo publiczne
Działania	finansowane	to	m.in.:	poprawa	współpracy	w	celu	zachowania	bezpieczeństwa	we	wspól-
nym	obszarze	przygranicznym;	tworzenie	efektywnych	struktur	służb	ratowniczych;	budowa,	roz-
budowa	 i	wspieranie	 efektywnego	 systemu	 transgranicznej	 ochrony	 przeciwpożarowej	 i	 ochrony	
przed	katastrofami.

Dziedzina wsparcia 2.5 Rozwój współpracy partnerskiej
Działania	finansowane	to	m.in.:	wzmacnianie	procesu	utożsamiania	się	ludności	ze	wspólnym	ob-
szarem	przygranicznym;	intensyfikacja	wymiany	między	instytucjami,	związkami,	stowarzyszenia-
mi,	obywatelami	itd.

Dziedzina wsparcia 2.6 Fundusz Małych Projektów
Działania	finansowane	to	m.in.:	intensyfikacja	komunikacji	transgranicznej	na	poziomie	lokalnym	
i	regionalnym;	zwiększanie	odpowiedzialności	mieszkańców	za	wspólny	obszar	wsparcia	poprzez	
kontynuację	wspólnego	funduszu	Małych	Projektów.

polSka – repuBlika czeSka
Głównym	celem	programu	jest	wspieranie	rozwoju	społeczno-gospodarczego	obszaru	pogranicza	pol-
sko-czeskiego	poprzez	wzmacnianie	jego	konkurencyjności	i	spójności	oraz	poprzez	promowanie	part-
nerskiej	współpracy	jego	mieszkańców.

Priorytety:
1.	Wzmacnianie	dostępności	komunikacyjnej,	ochrona	środowiska,	profilaktyka	zagrożeń;
2.	Poprawa	warunków	rozwoju	przedsiębiorczości	i	turystyki;
3.	Wspieranie	współpracy	społeczności	lokalnych;
4.	Pomoc	techniczna.

Zasięg	terytorialny	programu:
•	po	stronie	czeskiej	obszar	wsparcia	obejmuje	pięć	krajów:	liberecki,	královéhradecki,	pardubicki,	
ołomuniecki	oraz	morawsko-śląski.
•	po	stronie	polskiej	obszar	wsparcia	obejmuje	cztery	podregiony:	jeleniogórsko-wałbrzyski,	opolski,	
rybnicko-jastrzębski	oraz	bielsko-bialski.	Do	polskiej	części	obszaru	wsparcia	włączono	także	obszar	
powiatu	pszczyńskiego.

Wśród	beneficjentów	wymienione	są	m.in.:	osoby	prawne	i	fizyczne	będące	organami	prowadzącymi	
szkoły	i	placówki;	fundacje,	stowarzyszenia;	organizacje	pozarządowe.

Instytucją	Zarządzającą	jest	czeskie	Ministerstwo	Rozwoju	Regionalnego.	W	realizacji	swoich	zadań	
Instytucja	Zarządzająca	posiłkuje	się	wsparciem	Wspólnego	Sekretariatu	Technicznego	w	Ołomuńcu.	
Koordynatorem	programu	po	polskiej	stronie	obszaru	wsparcia	jest	Ministerstwo	Rozwoju	Regional-
nego.	W	polskim	obszarze	wsparcia	utworzone	zostały	Regionalne	Punkty	Kontaktowe	zlokalizowane	
przy	urzędach	marszałkowskich.

Priorytet 1: wzmacnianie dostępności komunikacyjnej, ochrona środowiska, profilaktyka zagrożeń
Cel:	lepsza	dostępność	komunikacyjna	i	wysoka	jakość	środowiska	naturalnego.

Dziedzina wsparcia 1.1 wzmacnianie dostępności komunikacyjnej
Działania	 finansowane	 to	m.in.:	modernizacja	 oraz	 adaptacja	 do	 nowych	 funkcji	 dla	 kulturowo	
i	 historycznie	 cennej	 infrastruktury	 kolejowej;	 poprawa	 stanu	 obsługi	 komunikacyjnej	 obszarów	
przygranicznych,	wspieranie	działań	ułatwiających	obsługę	podróżnych	(w	tym	osób	o	specjalnych	
wymaganiach,	np.	niepełnosprawnych);	rozwój	usług	informacyjnych	i	komunikacyjnych	oraz	 in-
frastruktury	 towarzyszącej	poprawiającej	obsługę	komunikacyjną	obszaru	pogranicza;	wspieranie	
rozwoju	transportu	multimodalnego,	m.in.	wprowadzanie	udogodnień	dla	pasażerów;	moderniza-
cja	 i	 rozwój	 transgranicznych	 i	przygranicznych	połączeń	 telekomunikacyjnych;	poprawa	obsługi	
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transportowej,	m.in.	poprzez	budowę	punktów	informacji	dla	podróżnych	udzielających	informacji	
w	kilku	językach,	tworzenie	internetowych	punktów	informacyjnych.

Dziedzina wsparcia 1.2 ochrona środowiska
Działania	finansowane	to	m.in.:	opracowanie	wspólnych	programów,	studiów	lub	strategii	na	rzecz	
poprawy	 infrastruktury	 służącej	 ochronie	 środowiska,	 realizacji	 projektów	 pilotażowych;	 troska	
o	przyrodę	i	krajobraz:	odnowa	ekosystemów	i	cech	krajobrazowych	wspierających	zachowanie	róż-
norodności	biologicznej	oraz	naturalnej	akumulacji	wody,	stabilność	ekologiczna;	wspólne	rozwią-
zywanie	problemów	dotyczących	jakości	środowiska	na	terenach	przemysłowych,	miast	i	obszarów	
wiejskich,	rewitalizacja	obszarów	zdegradowanych	o	znaczeniu	lokalnym.

Dziedzina wsparcia 1.3 Profilaktyka zagrożeń
Działania	 finansowane	 to	m.in.:	wprowadzenie	 systemów	monitorowania	 środowiska;	współpra-
ca	w	zakresie	podnoszenia	świadomości	ekologicznej:	wspólne	imprezy	edukacyjne,	wymiana	do-
świadczeń;	opracowanie	programów	edukacyjnych,	wspólne	badania,	koncepcje,	plany	w	zakresie	
ochrony	środowiska.

Priorytet 2: Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki
Cel:	wykorzystanie	i	rozwĳanie	istniejącego	potencjału	gospodarczego	pogranicza	i	wzmacnianie	jego	
konkurencyjności.

Dziedzina wsparcia 2.1 Rozwój przedsiębiorczości
Działania	finansowane	to	m.in.:	usługi	doradcze	i	szkolenia	dla	przedsiębiorców:	współpraca	w	za-
kresie	doradztwa	przy	zakładaniu	przedsiębiorstw,	zapewnianie	dostępu	do	usług	doradztwa	dla	
istniejących	firm,	 także	w	zakresie	marketingu	 i	promocji;	projekty	 inwestycyjne:	np.	punkty	 in-
formacyjne	na	rzecz	przedsiębiorczości;	promocja	wspólnych	działań	wspierających	przedsiębior-
czość,	także	poza	obszarem	wsparcia;	rozwój	technologii	informacyjnych	i	komunikacyjnych	w	celu	
wspomagania	 czesko-polskiej	 współpracy	 gospodarczej;	 wspomaganie	 inicjatyw	 zwiększających	
aktywność	gospodarczą	 (np.	kooperacyjne	struktury	sieciowe	nowych	przedsiębiorców,	powiąza-
nia	między	 agencjami	 rozwoju	 przedsiębiorczości,	 organizacjami	 handlowymi	 i	 organami	 admi-
nistracji	 lokalnej);	działania	w	zakresie	zwalczania	dyskryminacji	 i	przeciwdziałania	wykluczeniu	 
społecznemu.

Dziedzina wsparcia 2.2 wspieranie rozwoju turystyki
Działania	finansowane	to	m.in.:	odnowa	i	ochrona	bogactwa	kulturowego,	np.	lokalnego	folkloru,	
zabytków,	 obiektów	 zabytkowych	 lub	 ich	 zespołów,	 w	 tym	 budowli	 sakralnych,	 fortyfikacji,	 hi-
storycznych	obiektów	urbanistycznych,	technicznych	i	turystycznych	oraz	znaczących	elementów	
krajobrazu	 kulturowego;	 wspieranie	 inicjowania	 imprez	 kulturalnych,	 rozwój	 tradycji	 lokalnych,	
kulturalnych	 i	 ich	wykorzystanie	w	turystyce;	promocja	walorów	przyrodniczych	obszaru,	w	 tym	
terenów	należących	do	europejskiej	sieci	Natura	2000	znajdujących	się	na	pograniczu;	budowa,	
rozbudowa	i	modernizacja	infrastruktury	turystycznej,	np.	ścieżek	rowerowych,	jeździeckich,	szla-
ków	turystycznych,	narciarskich,	lokalnych	(leśnych)	dróg	i	mostków	na	transgranicznych	szlakach	
turystycznych,	 turystycznej	 infrastruktury	 towarzyszącej	 oraz	 poprawa	wyposażenia	 rekreacyjno-
-edukacyjnego;	zapewnienie	właściwej	infrastruktury	technicznej,	w	tym	modernizacja	budynków	
służących	świadczeniu	usług	w	dziedzinie	turystyki;	rozwój	punktów	i	miejsc	informacji	turystycznej	
zajmujących	 się	 gromadzeniem,	przetwarzaniem	 i	 przekazywaniem	 informacji	 na	 temat	 turysty-
ki	 oraz	 zabytków	 kultury	 i	 pomników	 przyrody	w	 obszarze	 pogranicza	 (np.	 strony	 internetowe,	
publikacje,	 sieci	 interaktywne);	 tworzenie	 i	 rozwój	 zintegrowanych	 i	 interaktywnych	baz	danych	
placówek	i	atrakcji	turystycznych	(obejmujących	informacje	na	temat	zakwaterowania,	transportu,	
lokalnych	atrakcji,	np.	zabytki	przyrodnicze	i	kulturowe,	rezerwaty	przyrodnicze	i	kulturowe,	galerie,	
muzea,	centra	dla	zwiedzających	itd.);	współpraca	organizacji	turystycznych	oraz	wspólne	działania	
promocyjne	i	marketingowe	wspomagające	zwiększenie	liczby	turystów	w	regionie	z	rynków	rodzi-
mych	i	zagranicznych;	wspieranie	i	promowanie	nowych	produktów	turystycznych;	promocja	tra-
dycyjnych	produktów	i	usług	(np.	kuchni	regionalnej,	rzemiosł	regionalnych);	opracowanie	analiz,	
raportów,	studiów,	strategii,	programów	i	organizowanie	konferencji	oraz	spotkań	ukierunkowanych	
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na	 ochronę	 i	 promocję	 dziedzictwa	 przyrodniczego	 i	 kulturowego;	 promocja	 turystyki	 wiejskiej;	
rozwĳanie	oznakowania	atrakcji	turystycznych	i	szlaków,	przygotowanie	map	i	publikacji;	wspólne	
długoterminowe	 działania	w	 zakresie	 kultury	 oraz	 ochrona	wspólnego	 dziedzictwa	 kulturowego;	
promowanie	obszaru	pogranicza	polsko-czeskiego,	również	poza	obszarem	wsparcia.

Dziedzina wsparcia 2.3 wspieranie współpracy w zakresie edukacji
Działania	finansowane	to	m.in.:	wspieranie	współpracy	w	zakresie	edukacji,	przygotowania	zawo-
dowego	i	kształcenia	ustawicznego	(w	tym	poprawa	znajomości	języków,	podnoszenie	kwalifikacji	
i	umiejętności	oraz	kompetencji	zawodowych);	projekty	na	rzecz	wspierania	osób	powracających	
na	 rynek	pracy,	 przeciwdziałanie	wykluczeniu	 społecznemu,	w	 tym	 szkolenia	 dla	 bezrobotnych;	
podnoszenie	kwalifikacji	zawodowych	zgodnie	z	wymogami	rynku	pracy;	kursy	rekwalifikacyjne	dla	
osób	zagrożonych	wykluczeniem	społecznym;	organizacja	kursów	ukierunkowanych	na	zdobywa-
nie,	podnoszenie	kwalifikacji	zawodowych	i	umiejętności,	znajomości	języków,	w	tym	przygotowa-
nie	do	zatrudnienia	i	kształcenie	ustawiczne;	przygotowywanie	ścieżek	dydaktycznych,	wspólnych	
materiałów	dydaktycznych;	wspomaganie	opracowywania	wspólnych	polsko-czeskich	programów	
nauczania;	wymiana	doświadczeń	w	zakresie	tworzenia	programów	edukacyjnych.

Priorytet 3: wspieranie współpracy społeczności lokalnych
Cel:	wspieranie	współpracy	transgranicznej	w	zakresie	rozwoju	kontaktów	międzyludzkich,	inicjatyw	
społecznych,	imprez	kulturalnych	i	rekreacyjno-edukacyjnych	oraz	współpracy	jednostek	administracji	
publicznej	i	organizacji	świadczących	usługi	publiczne.

Dziedzina wsparcia 3.1 współpraca terytorialna instytucji świadczących usługi publiczne
Działania	finansowane	 to	m.in.:	 rozwój	współpracy	między	pozarządowymi	organizacjami,	 które	
są	uprawnione	do	świadczenia	usług	publicznych;	wspieranie	rozwoju	przedsięwzięć	podejmowa-
nych	przez	środki	przekazu	świadczące	usługi	publiczne	w	regionie	przygranicznym;	transgraniczna	
współpraca	organizacji	młodzieżowych	i	wymiana	młodzieży;	transgraniczna	współpraca	szkół,	wy-
miana	studentów,	uczniów	oraz	pracowników	naukowych	i	dydaktycznych.

Dziedzina wsparcia 3.2 wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-edukacyjnych oraz 
inicjatyw społecznych
Działania	finansowane	to	m.in.:	wspieranie	wspólnych	projektów	społeczności	 lokalnych	w	dzie-
dzinie	 społecznej,	 kulturalnej	 i	 rekreacyjno-edukacyjnej	 ukierunkowanych	 na	 rozwój	współpracy	
i	integracji	lokalnego	społeczeństwa	obszaru	pogranicza;	wspieranie	przedsięwzięć	edukacyjno-re-
kreacyjnych	i	wypoczynkowych	(np.	imprez	sportowych);	wspomaganie	działań	podtrzymujących	
tożsamość	i	tradycje	społeczności	lokalnych;	wspólne	materiały	oświatowe	i	edukacyjne,	przygoto-
wanie	ścieżek	dydaktycznych;	działania	związane	z	modernizacją	infrastruktury	społecznej,	kultu-
ralnej	i	edukacyjno-rekreacyjnej,	niezbędnej	do	realizacji	współpracy	społeczności	lokalnych.

Dziedzina wsparcia 3.3 Fundusz Mikroprojektów
Działania	finansowane	to	m.in.:	odnowa	i	ochrona	zasobów	kulturowych	i	dziedzictwa	historyczne-
go,	np.	drobnych	zabytków,	w	tym	budowli	sakralnych	(drogi	krzyżowe,	kapliczki,	kalwarie,	krzyże	
pokutne),	fortyfikacji,	obiektów	historycznych,	technicznych	i	turystycznych	oraz	znaczących	ele-
mentów	krajobrazu	kulturowego;	rozbudowa	i	modernizacja	infrastruktury	turystycznej;	zapewnie-
nie	 całorocznej	 turystycznej	 dostępności	 obszaru;	 organizowanie	wspólnych	 imprez	 kulturalnych	
(festiwali,	spektakli,	wystaw,	warsztatów	artystycznych);	wspieranie	projektów	społeczności	lokal-
nych	w	 dziedzinie	 społecznej,	 kulturalnej	 i	 rekreacyjno-edukacyjnej;	 projekty	 ukierunkowane	 na	
integrację	społeczności	w	obszarze	przygranicznym;	współpraca	w	zakresie	podnoszenia	oświaty	
prośrodowiskowej	(imprezy	edukacyjne,	wymiana	doświadczeń);	promowanie	współpracy	transgra-
nicznej	oraz	obszaru	(np.	przygotowanie	publikacji,	stron	internetowych),	również	poza	obszarem	
wsparcia;	organizacja	kursów	ukierunkowanych	na	zdobywanie,	podnoszenie	umiejętności	zawo-
dowych	i	kwalifikacji,	znajomości	języków,	w	tym	wspieranie	opracowania	wspólnych	programów	
nauczania;	transgraniczna	współpraca	szkół,	organizacji	młodzieżowych,	wymiana	młodzieży,	stu-
dentów,	uczniów,	pracowników	naukowych	i	dydaktycznych,	w	tym	drobne	projekty	infrastruktu-
ralne	niezbędne	do	realizacji	celów	dziedziny	wsparcia;	wspieranie	przedsięwzięć	edukacyjno-re-
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kreacyjnych	i	wypoczynkowych	(np.	imprez	sportowych);	wspomaganie	działań	podtrzymujących	
tożsamość	i	tradycje	społeczności	lokalnych.

polSka – repuBlika Słowacka
Głównym	celem	programu	jest	wzmocnienie	opartej	na	partnerstwie	współpracy	polsko-słowackiej,	
mającej	na	celu	trwały	rozwój	obszaru	przygranicznego.

Priorytety:
1.	Rozwój	infrastruktury	transgranicznej;
2.	Rozwój	społeczno-gospodarczy;
3.	Wsparcie	inicjatyw	lokalnych	(mikroprojekty);
4.	Pomoc	techniczna.

Zasięg	terytorialny	programu:
•	po	stronie	słowackiej:	dwa	regiony	(kraje)	graniczne:	Žilinský,	Prešovský.
•	po	stronie	polskiej:	trzy	podregiony	graniczne:	bielsko-bialski,	nowosądecki,	krośnieńsko-przemyski	
oraz	cztery	powiaty:	pszczyński	(w	podregionie	centralnym	śląskim),	oświęcimski	(w	podregionie	krakow-
sko-tarnowskim),	rzeszowski	oraz	powiat	grodzki	Rzeszów	(w	podregionie	rzeszowsko-tarnobrzeskim).

Wśród	beneficjentów	wymienione	są	m.in.:	organizacje	pozarządowe.

Instytucją	Zarządzającą	jest	polskie	Ministerstwo	Rozwoju	Regionalnego.	W	realizacji	swoich	zadań	
Instytucja	 Zarządzająca	 posiłkuje	 się	wsparciem	Wspólnego	 Sekretariatu	 Technicznego.	 Koordyna-
torem	programu	po	słowackiej	stronie	obszaru	wsparcia	 jest	Ministerstwo	Budownictwa	 i	Rozwoju	
Regionalnego.	W	polskim	obszarze	wsparcia	utworzone	zostały	Regionalne	Punkty	Kontaktowe	zlo-
kalizowane	przy	urzędach	marszałkowskich	województw:	śląskiego,	małopolskiego	i	podkarpackiego.

Priorytet 1: Rozwój infrastruktury transgranicznej
Cel:	rozwój	polsko-słowackiej	współpracy	partnerskiej	w	zakresie	poprawy	stanu	infrastruktury	trans-
granicznej	ukierunkowanej	na	integrację	przestrzenną,	bezpieczeństwo,	zwiększenie	dostępności	ko-
munikacyjnej	i	atrakcyjności	regionu	dla	mieszkańców,	inwestorów	i	turystów.

Temat współpracy 1.1 Infrastruktura komunikacyjna i transportowa
Działania	finansowane	to	m.in.:	poprawa	dostępności	konkretnego	terenu	do	celów	gospodarczych	
i	turystycznych;	prowadzenie	działań	związanych	z	poprawą	bezpieczeństwa,	w	tym	bezpieczeń-
stwa	drogowego,	poprzez	współpracę	służb	ratunkowych	oraz	porządku	publicznego.

Temat współpracy 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska
Działania	finansowane	to	m.in.:	inwestowane	w	dostępność	i	jakość	dróg	regionalnych	i	lokalnych,	
ścieżek	rowerowych;	budowa	transgranicznej	infrastruktury	środowiska,	w	zakresie	ochrony	przyro-
dy,	zasobów	naturalnych,	odnawialnych	źródeł	energii	i	systemów	podnoszących	ich	jakość;	rozwój	
wspólnych	systemów	ochrony	ludności	od	katastrof	naturalnych;	wspólne	planowanie	i	lepsze	za-
rządzanie	usługami	związanymi	ze	środowiskiem	na	terenach	przygranicznych.

Priorytet 2: Rozwój społeczno-gospodarczy
Celem	priorytetu	 jest	promowanie	polsko-słowackiej	współpracy	partnerskiej	 zmierzającej	do	osią-
gnięcia	zrównoważonego	społeczno-ekonomicznego,	środowiskowego	i	kulturalnego	rozwoju	terenów	
pogranicznych	Polski	i	Republiki	Słowackiej.

Temat współpracy 2.1 Rozwój współpracy transgranicznej w zakresie turystyki
Działania	finansowane	to	m.in.:	współpraca	w	dziedzinie	turystyki,	sportu	i	rekreacji;	nauka	języ-
ków	obcych:	polskiego	i	słowackiego;	wymiana	informacji	i	danych	w	celu	rozwoju	turystyki	trans-
granicznej;	rozwój	eko-	i	agroturystyki;	produkty	turystyki	regionalnej.
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Temat współpracy 2.2 ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Działania	finansowane	to	m.in.:	wspólne	projekty	mające	na	celu	ochronę	różnych	gatunków	roślin	
i	zwierząt,	a	także	przygotowanie	wspólnych	programów	ochrony	przyrody	oraz	dziedzictwa	kultu-
rowego	i	historycznego.

Temat współpracy 2.3 Projekty sieciowe
Działania	podejmowane	w	ramach	tego	tematu	mają	formę	tematycznych	sieci	współpracy	nawią-
zywanej	między	współpracującymi	ze	sobą	instytucjami,	po	obu	stronach	obszaru	wsparcia.	Sieci	te	
konkretyzują	dotychczasową	współpracę	instytucji,	która	prowadzona	jest	już	od	dłuższego	czasu,	
jednak	 formalnie	nie	 istniały	dotychczas	 instrumenty	finansowe	wspierające	kooperację	w	 takiej	
formie.
Możliwe	jest	podejmowanie	działań	o	charakterze	miękkim	(np.	organizacja	spotkań,	grup	robo-
czych,	 szkoleń),	 jak	 również	 realizacja	małych	 inwestycji	 infrastrukturalnych	 (z	wyjątkiem	 infra-
struktury	komunikacyjnej).
Do	sieci	przystępować	mogą	organy	administracji	regionalnej	i	lokalnej,	uczelnie	wyższe,	służby	ra-
townicze,	publiczna	opieka	zdrowotna,	organizacje	społeczne	i	zawodowe,	organizacje	zrzeszające	
przedsiębiorców,	organizacje	pozarządowe	i	inne	podmioty	zainteresowane	współpracą	w	ramach	
sieci.	Sieć	mogą	utworzyć	co	najmniej	trzy	podmioty	(w	tym	jeden	partner	zagraniczny),	z	których	
jeden	będzie	partnerem	wiodącym	odpowiedzialnym	za	zarządzanie	projektem	oraz	 realizowaną	
w	jego	ramach	sieć	współpracy.
Działania	finansowane	to	m.in.:	rozwój	wspólnych	usług	edukacyjnych;	wspieranie	rozwoju	nowych	
produktów	 i	 lepsze	 zarządzanie	 turystyką,	 kulturą	 i	 tradycyjny	 rzemiosłem;	 inwestycje	w	 trans-
graniczną	infrastrukturę	turystyczną;	organizacja	wspólnych	transgranicznych	przedsięwzięć	tury-
stycznych	i	kulturowych;	wspieranie	w	tworzeniu	wspólnych	produktów	kulturowych,	turystycznych	
i	tradycyjnego	rzemiosła;	wspieranie	wspólnego	systemu	ratownictwa.

Priorytet 3: wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty)
Celem	priorytetu	jest	promowanie	lokalnych	inicjatyw	i	ustalenie	kontaktów	transgranicznych	poprzez	
realizację	mikroprojektów.	Przedsięwzięcia	objęte	tym	priorytetem	(np.	organizacja	konferencji	i	wy-
staw,	opracowanie	studiów	i	publikacji)	mają	zachęcić	instytucje	lokalne	oraz	obywateli	do	angażowa-
nia	się	we	wspólne	inicjatywy.	Dofinansowanie	inicjatyw	lokalnych	o	niewielkiej	skali	może	stworzyć	
podstawę	dla	większych	wspólnych	projektów	transgranicznych.
Możliwa	 jest	 realizacja	 drobnych	 inwestycji	 infrastrukturalnych	 powiązanych	 z	 przedsięwzięciami	
o	charakterze	miękkim.
Działania	 finansowane	 to	m.in.:	 wzmocnienie	współpracy;	 odnowienie	 i	 podtrzymanie	 tradycji	 re-
gionalnych	 i	kulturalnych;	 rozwój	zasobów	ludzkich	 i	edukacji;	 rozwój	wspólnych	transgranicznych	
przedsięwzięć	w	dziedzinie	edukacji,	sportu	i	kultury;	wspieranie	w	tworzeniu	wspólnych	produktów	
kulturowych,	 turystycznych	 i	 tradycyjnego	 rzemiosła;	wspieranie	małych	 projektów	 infrastruktural-
nych.
Priorytet	wdrażany	 jest	 poprzez	projekty	parasolowe	 zarządzane	przez	partnerów	po	obu	 stronach	
granicy.

polSka – repuBlika litewSka
Głównym	celem	programu	jest	wspieranie	zrównoważonego	rozwoju	obszaru	wsparcia	poprzez	wzmoc-
nienie	ekonomicznej,	społecznej	i	terytorialnej	spójności	w	regionach	po	obu	stronach	granicy.

Priorytety:
1.	Wzrost	konkurencyjności	i	produktywności	obszaru	wsparcia;
2.	Spójność	transgraniczna	oraz	ogólna	poprawa	jakości	obszaru	wsparcia;
3.	Pomoc	techniczna.

Zasięg	terytorialny	programu:
•	po	 stronie	 polskiej	 podregiony:	 białostocko-suwalski	 i	 ełcki;	 dodatkowo	 podregiony:	 łomżyński	
i	olsztyński;
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•	po	stronie	litewskiej	obwody:	olicki	i	mariampolski;	dodatkowo	obwody:	tauroski,	kowieński	i	wileń-
ski	(z	wyłączeniem	miasta	Wilno).

Wśród	beneficjentów	wymienione	są	m.in.:	podmioty	prawa,	które	mają	osobowość	prawną	i	zostały	
ustanowione	zgodnie	z	prawem	prywatnym	lub	publicznym	w	szczególnym	celu	zaspokajania	potrzeb	
w	interesie	ogólnym,	które	nie	mają	charakteru	przemysłowego	ani	handlowego.

Instytucją	Zarządzającą	jest	litewskie	Ministerstwo	Spraw	Wewnętrznych.	W	realizacji	swoich	zadań	
Instytucja	Zarządzająca	posiłkuje	się	wsparciem	Wspólnego	Sekretariatu	Technicznego	w	Wilnie.	Ko-
ordynatorem	programu	po	polskiej	stronie	obszaru	wsparcia	jest	Ministerstwo	Rozwoju	Regionalnego.	
W	polskim	obszarze	wsparcia	utworzone	zostały	Regionalne	Punkty	Kontaktowe	zlokalizowane	przy	
urzędach	marszałkowskich	w	województwach	podlaskim	i	warmińsko-mazurskim.

Priorytet 1: wzrost konkurencyjności i produktywności obszaru wsparcia
Realizowane	 są	małe	 projekty	 infrastrukturalne	 o	 charakterze	 transgranicznym,	 ważne	 dla	 całego	
obszaru	wsparcia	oraz	prace	przygotowawcze	dla	takich	projektów	(plany	rozwojowe,	wspólne	stra-
tegie,	studia	wykonalności,	dokumenty	planistyczne),	jak	również	działania	o	charakterze	miękkim,	
polegające	głównie	na	promowaniu	biznesu	i	przedsiębiorczości	i	zrównoważonego	rozwoju	turystyki	
transgranicznej.
Działania	 finansowane	 to	 m.in.:	 rozwój	 zrównoważonej	 transgranicznej	 turystycznej	 infrastruktury	
i	sieci	na	małą	skalę;	rozwój	wspólnych	produktów	turystycznych;	wspólne	akcje	promujące	i	dywer-
syfikujące	produkty	turystyczne,	w	szczególności	produkty	eko-turystyczne;	renowacja	infrastruktury	
kulturalnej,	historycznej	i	obiektów	zabytkowych	o	znaczeniu	transgranicznym;	opracowywanie	wspól-
nych	studiów	i	badań	historycznych	i	kulturowych,	stworzenie	wspólnej	bazy	obiektów	kulturalnych	
i	historycznych;	wymiana	doświadczeń	na	temat	renowacji	historycznych	zabytków	i	obiektów	archi-
tektury;	współpraca	 i	 tworzenie	 sieci	między	 instytucjami	 otoczenia	 biznesu	 i	 przedsiębiorstwami;	
wspólne	inicjatywy	wspierające	małe	i	średnie	przedsiębiorstwa.

Priorytet 2: spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru wsparcia
Działania	finansowane	to	m.in.:	wspólne	sieci	i	wspólne	transgraniczne	wydarzenia	kulturalne	o	długo-
trwałym	charakterze;	współpraca	młodzieży	(konkursy,	wymiany,	obozy	wakacyjne);	wspólne	działania	
skierowane	na	osiągnięcie	lepszej	integracji	mniejszości;	wspólne	działania	skierowane	na	poprawę	
koordynacji	strategi;	wspólne	planowanie	i	zarządzanie	działaniami	i	środkami	w	sytuacjach	kryzy-
sowych	(cywilne,	technologiczne,	naturalne	katastrofy	i	wypadki,	zanieczyszczenie	itd.);	budowanie	
kompetencji	i	współpracy	między	władzami	lokalnymi	i	regionalnymi	różnego	szczebla	i	organizacjami	
pozarządowymi,	promocja,	wspólne	wydarzenia;	wspólne	działania	mające	na	celu	poprawę	możliwo-
ści	zatrudnienia	także	w	wymiarze	transgranicznym;	wspólne	działania	skierowane	na	integrację	mar-
ginalizowanych	grup	społecznych	na	rynku	pracy;	wspólne	inicjatywy	edukacyjne,	rozszerzenie	oferty	
nowych	 form	 i	 programów	 edukacji;	 wspólne	monitorowanie	 i	 zarządzanie	 zasobami	 naturalnymi	
i	obszarami	chronionymi	i	korytarzami	ekologicznymi;	wspólne	działania	mające	na	celu	zmniejszenie	
zanieczyszczeń	pochodzących	z	działalności	gospodarczej	(farm,	infrastruktury	turystycznej).

południowy Bałtyk: polSka – SzwecJa – dania – litwa – nieMcy
Głównym	celem	programu	jest	wzmocnienie	zrównoważonego	rozwoju	obszaru	Południowego	Bałty-
ku	poprzez	wspólne	działania	zwiększające	jego	konkurencyjność	i	wzmacniające	integrację	między	
ludźmi	i	instytucjami.

Priorytety:
1.	Konkurencyjność	gospodarcza;
2.	Atrakcyjność	oraz	wspólna	tożsamość;
3.	Pomoc	techniczna.

Program	Południowy	Bałtyk	wyróżnia	się	spośród	innych	programów	współpracy	transgranicznej	du-
żym	zasięgiem	terytorialnym.	Obejmuje	regiony	pięciu	państw	członkowskich	Unii	Europejskiej:
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•	w	Polsce:	podregiony:	szczeciński,	koszaliński,	słupski,	gdański,	Gdańsk	–	Gdynia	–	Sopot	i	jako	
sąsiadujący:	podregion	elbląski;
•	w	Szwecji:	okręgi	Kalmar,	Blekinge,	Skåne	i	jako	sąsiadujący:	okręg	Kronoberg;
•	w	 Niemczech:	 podregiony	Meklemburgii	 –	 Pomorza	 Przedniego:	 Greifswald,	 Rostok,	 Stralsund,	
Wismar,	Bad	Doberan,	Nordvorpommern,	Nordwestmecklenburg,	Ostvorpommern,	Rügen,	Uecker-
-Randow;
•	w	Danii:	Gmina	Regionalna	Bornholm	i	jako	sąsiadujący:	podregion	Zealand;
•	na	Litwie:	okręg	Kłajpedy	i	jako	sąsiadujące:	okręgi	Taurage	i	Telsiai.

Wśród	beneficjentów	wymienione	są	m.in.:	podmioty	prawa,	które	mają	osobowość	prawną	i	zostały	
ustanowione	zgodnie	z	prawem	prywatnym	lub	publicznym	w	szczególnym	celu	zaspokajania	potrzeb	
w	interesie	ogólnym,	które	nie	mają	charakteru	przemysłowego	ani	handlowego,	w	tym:	instytucje	edu-
kacyjne;	organizacje	pozarządowe;	struktury	wsparcia	rozwoju	przedsiębiorczości	 i	 innowacyjności.

Instytucją	Zarządzającą	jest	polskie	Ministerstwo	Rozwoju	Regionalnego.	W	realizacji	swoich	zadań	
Instytucja	Zarządzająca	posiłkuje	się	wsparciem	Wspólnego	Sekretariatu	Technicznego	w	Gdańsku.	
Punkty	Kontaktowe	zostały	ustanowione	w	Szwecji,	Niemczech,	na	Litwie	i	w	Danii.

Priorytet 1: Konkurencyjność gospodarcza
W	obszarze	„Rozwój	przedsiębiorstw”	działania	finansowane	to	m.in.	wspólne	inicjatywy	pośrednich	
struktur	wsparcia	dla	małych	i	średnich	przedsiębiorstw	(agencje	rozwoju,	fundacje	biznesowe,	izby	
handlowe	i	przemysłowe,	 izby	rzemiosła,	parki	 technologiczne,	 inkubatory	biznesu	 itd.)	mające	na	
celu	poprawienie	absorpcji	innowacji	i	zwiększenie	kompetencji	w	sektorze	prywatnym.
W	 obszarze	 „Integracja	 wykształcenia	 wyższego	 i	 rynków	 pracy”	 działania	 finansowane	 to	 m.in.:	
wspólne	działania	instytucji	rynku	pracy	na	rzecz	zwiększenia	mobilności	siły	roboczej	oraz	przeciw-
działania	negatywnym	procesom	na	transgranicznym	rynku	pracy	(tzw.	drenaż	mózgów,	bezrobocie	
ludzi	młodych,	wyłączenie	grup	wiekowych	lub	płci,	starzenie	się	populacji	itd.);	wspólne	działania	
urzędów	 pracy,	 organizacji	 biznesowych,	 związków	 zawodowych	 i	 instytucji	 edukacyjnych	 w	 celu	
przygotowania	praktycznych	rozwiązań	w	dziedzinie	edukacji	i	nauki	przez	całe	życie;	rozwój	prak-
tycznych	 rozwiązań	w	celu	poprawienia	dostępności	 centrów	edukacyjnych	 i	 zapewnienia	nowych	
form	edukacji	 (e-nauka,	kursy	wymiany	naukowców)	na	 integrującym	się	 rynku	pracy	na	obszarze	
Południowego	Bałtyku;	 zapewnianie	 i	 testowanie	programów	szkoleniowych	dla	małych	 i	 średnich	
przedsiębiorstw	w	ich	działaniach	na	transgranicznym	rynku	pracy	w	celu	poprawienia	ich	zdolności	
komunikacyjnych	i	międzykulturowych.

Priorytet 2: Atrakcyjność oraz wspólna tożsamość
W	obszarze	„Zrównoważone	wykorzystywanie	dziedzictwa	naturalnego	i	kulturowego	dla	rozwoju	re-
gionalnego”	działania	finansowane	to	m.in.:	wspólne	tworzenie	zrównoważonych	produktów	turystycz-
nych	(transgraniczne	trasy	tematyczne)	przestrzegających	potrzeby	ochrony	dziedzictwa	naturalnego	
i	kulturowego;	wspólne	działania	promujące	obszar	Południowego	Bałtyku	jako	celu	turystycznego;	
rozwĳanie	i	rozpowszechnianie	dobrych	praktyk	w	dziedzinie	równego	dostępu	do	oferty	turystycznej	
na	obszarze	Południowego	Bałtyku	(włączając	dostęp	fizyczny	do	różnych	miejsc).
W	obszarze	„Inicjatywa	społeczności	lokalnych”	działania	finansowane	to	m.in.:	wspólne	wydarzenia	
zwiększające	zaangażowanie	społeczności	i	instytucji	lokalnych,	struktur	administracyjnych,	mediów	
i	organizacji	pozarządowych;	konferencje,	seminaria	szkoleniowe	i	wizyty	studyjne	w	celu	wymiany	
dobrych	praktyk	w	konkretnych	dziedzinach	zainteresowań	(planowanie	gospodarcze,	zatrudnienie,	
włączenie	społeczne,	polityki	dotyczące	młodych,	 rozwój	obszarów	wiejskich,	ochrona	środowiska,	
dziedzictwa	naturalnego	i	kulturowego	itd.);	tworzenie	i	rozwój	trwałych	sieci	między	organizacjami	
pozarządowymi	w	konkretnych	dziedzinach	 zainteresowania	 (opieka	 społeczna	 i	 zdrowotna,	 kultu-
ra	i	dziedzictwo,	środowisko	i	dziedzictwo	naturalne,	młodzież,	rozwój	społeczności	lokalnych	itd.);	
przygotowywanie	 transgranicznych	 imprez	 kulturalnych	 i	 sportowych	 w	 wieloletniej	 perspektywie;	
przygotowywanie	pilotażowych	i	innowacyjnych	projektów	koncentrujących	się	na	wspólnych	warto-
ściach	(dobre	rządzenie,	wymiana	dobrych	praktyk,	promowanie	równości	płci	 itd.);	wspólne	dzia-
łania	w	celu	stworzenia	warunków	do	zrównoważonego	rozwoju	na	obszarach	wiejskich	i	w	małych	
miastach,	włączając	wspólne	struktury	współpracy	transgranicznej.
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proGraMy wSpÓłpracy tranSnarodoweJ
Programy	 te	ukierunkowane	są	na	 integrację	 terytorialną	Unii	Europejskiej	poprzez	wspieranie	do-
stępności,	zrównoważonego	rozwoju	obszarów	miejskich,	innowacyjność	i	ochronę	środowiska	natu-
ralnego.

Do	głównych	priorytetów	współpracy	 realizowanej	w	ramach	poszczególnych	programów	operacyj-
nych	współpracy	transnarodowej	należą:
•	wspieranie	innowacyjności	(m.in.	poprzez:	międzynarodowy	transfer	wiedzy;	tworzenie	sieci	współ-
pracy	 między	 małymi	 i	 średnimi	 przedsiębiorstwami;	 współpracę	 inkubatorów	 przedsiębiorczości;	
tworzenie	sieci	współpracy	między	instytucjami	naukowo-badawczymi	i	uczelniami	wyższymi;	zapew-
nienie	warunków	rozwoju	wiedzy	poprzez	tworzenie	transnarodowych	sieci	szkoleniowych	w	zakresie	
kształcenia	ustawicznego	i	wyższego;	opracowanie	transnarodowych	strategii	zarządzania	zmianami	
demograficznymi;	zapewnienie	współpracy	między	instytucjami	szkoleniowymi	i	urzędami	pracy).
•	poprawa	dostępności	do	obszaru	programowego	oraz	wewnątrz	obszaru	programowego	(m.in.	po-
przez:	opracowanie	rozwiązań	komunikacyjnych	dla	obszarów	metropolitarnych,	miejskich,	wiejskich	
oraz	oddalonych;	podniesienie	jakości	i	zwiększenie	atrakcyjności	transportu	publicznego	na	obsza-
rach	miejskich;	opracowanie	strategii	mających	na	celu	zwiększenie	bezpieczeństwa	w	transporcie;	
zwiększenie	dostępu	do	informacji	i	usług:	e-learning,	e-government,	e-business).
•	 zwiększanie	atrakcyjności	i	konkurencyjności	miast	i	regionów	(m.in.	poprzez:	opracowanie	zin-
tegrowanych	 strategii	 rozwoju	 obszarów	 miejskich	 i	 rozwoju	 regionalnego;	 umożliwienie	 trwałej	
współpracy	obszarów	metropolitarnych;	zmniejszenie	negatywnych	skutków	zmian	demograficznych	
i	społecznych	na	rozwój	obszarów	miejskich	i	rozwój	regionalny,	wykorzystanie	dziedzictwa	kulturo-
wego	w	celu	zwiększenia	atrakcyjności	miast	i	regionów,	w	tym	poprzez	współpracę	instytucji	kultury	
i	sztuki).
•	 rozsądne	korzystanie	oraz	zarządzanie	środowiskiem	naturalnym	(m.in.	poprzez:	zwiększenie	czy-
stości	wody,	powietrza,	gleby;	działania	mające	na	celu	zmniejszenie	występowania	ryzyka	i	skutków	
katastrof	naturalnych	i	wywołanych	przez	człowieka;	przygotowanie	wspólnych	przedsięwzięć	w	za-
kresie	zachowania	i	zarządzania	obszarami	chronionymi;	wsparcie	technologii	przyjaznych	dla	środo-
wiska;	przygotowanie	planów	rekultywacji	obszarów	poprzemysłowych;	wykorzystanie	źródeł	energii	
odnawialnej;	wykorzystanie	alternatywnych	źródeł	energii	w	transporcie).

Z	udziałem	Polski	współpraca	transnarodowa	realizowana	jest	w	ramach	dwóch	programów	Europej-
skiej	Współpracy	Terytorialnej:
•	Program	Regionu	Morza	Bałtyckiego:	Polska,	Dania,	Estonia,	finlandia,	Litwa,	Łotwa,	Niemcy	(wy-
brane	regiony),	Szwecja	oraz	trzy	państwa	spoza	UE:	Białoruś	(wybrane	regiony),	Norwegia	i	Rosja	
(wybrane	regiony);
•	Program	dla	Europy	Środkowej:	Polska,	Austria,	Czechy,	Niemcy	(wybrane	regiony),	Słowacja,	Sło-
wenia,	Węgry,	Włochy	(wybrane	regiony),	Ukraina	(wybrane	regiony).

proGraM reGionu Morza BałtyckieGo
Głównym	celem	programu	 jest	wsparcie	 rozwoju	 zrównoważonego,	 konkurencyjnego	 i	 terytorialnie	
zintegrowanego	regionu	Morza	Bałtyckiego	poprzez	łączenie	potencjałów	ponad	granicami.

Priorytety:
•	Rozwĳanie	innowacji	w	całym	BSR;
•	Wewnętrzna	i	zewnętrzna	dostępność	BSR;
•	Zarządzanie	Morzem	Bałtyckim	jako	wspólnym	zasobem;
•	Atrakcyjne	i	konkurencyjne	miasta	i	regiony;
•	Pomoc	techniczna.

Zasięg	terytorialny	programu:	całe	terytorium	Danii,	Estonii,	finlandii,	Łotwy,	Litwy,	Polski	i	Szwecji	
oraz	północne	części	Niemiec	(Landy:	Berlin,	Brandenburgia,	Brema,	Hamburg,	Meklemburgia	Po-
morze	Przednie,	Szlezwik-Holsztyn	i	Dolna	Saksonia	–	tylko	region	Lüneburg).	Do	obszaru	objętego	
programem	należą	także	kraje	sąsiadujące,	nienależące	do	UE:	Norwegia	(cały	kraj),	Rosja	(Sankt	
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Petersburg	i	otaczający	go	Okręg	Leningrad,	Republika	Karelii,	Okręg	Kaliningradu,	Murmańsk,	No-
wogród	i	Psków;	dla	projektów	dotyczących	regionu	Morza	Barentsa	przewidywana	jest	współpraca	
z	Okręgiem	Archangielska,	Republiką	Komi	i	Nienieckim	Okręgiem	Autonomicznym)	i	Białoruś	(cały	
kraj).

Wyróżniono	dwie	kategorie	beneficjentów:	główni	i	inni	(w	tym	organizacje	pozarządowe).	Podmioty	
prawne	ubiegające	się	o	finansowanie	jako	inni	beneficjenci	mogą	zostać	zaakceptowani,	jeśli	speł-
niają	oba	kryteria:
•	podmiot	ustanowiony	jest	zgodnie	z	prawem	publicznym	lub	prywatnym	w	konkretnym	celu	zaspo-
kajania	potrzeb	w	interesie	ogólnym	i	nie	ma	charakteru	przemysłowego	lub	handlowego;
•	podmiot	posiada	osobowość	prawną.
Zarówno	beneficjenci	główni,	jak	i	inni	muszą	mieć	siedzibę	na	jednym	z	kwalifikowanych	obszarów	
państw	członkowskich	UE	uczestniczących	w	programie.
Podmioty	prawne	niezaliczające	się	do	określonych	w	programie	kategorii	(organizacje	komercyjne)	
mogą	uczestniczyć	w	projektach	 jako	partnerzy	dodatkowi,	 ale	muszą	finansować	 swoje	działania	
z	własnych	środków	i	nie	są	uprawnione	do	otrzymywania	funduszy	z	Europejskiego	funduszu	Roz-
woju	Regionalnego,	funduszy	norweskich	lub	funduszy	z	Europejskiego	Instrumentu	Sąsiedztwa	i	Part-
nerstwa	w	ramach	programu.

Instytucją	Zarządzającą	jest	niemiecki	Investitionsbank	Schleswig-Holstein.	Główna	siedziba	Wspól-
nego	Sekretariatu	Technicznego	 (WST)	 znajduje	 się	w	Rostocku	 (Niemcy).	Biuro	prowadzi	 Investi-
tionsbank	Schleswig-Holstein.	W	porozumieniu	z	Investitionsbank	Schleswig-Holstein	w	Rydze	(Ło-
twa)	utworzono	oddział	biura	WST.	Działaniami	tego	oddziału	kieruje	łotewska	Państwowa	Agencja	
Rozwoju	Regionalnego.

Priorytet 1: Rozwijanie innowacji w całym BsR (Baltic sea Region – Region Morza Bałtyckiego)
Celem	priorytetu	jest	przyspieszenie	opartego	na	innowacjach	rozwoju	regionalnego	w	regionie	Morza	
Bałtyckiego	poprzez	wsparcie	źródeł	innowacji	i	poprzez	ich	związki	z	małymi	i	średnimi	przedsiębior-
stwami,	ułatwianie	 transnarodowego	 transferu	 technologii	 i	wiedzy	oraz	zwiększanie	 fundamentów	
społecznych	do	absorpcji	nowej	wiedzy.
Kierunki	działań:	zapewnianie	wsparcia	dla	źródeł	innowacji;	ułatwianie	transferu	technologii	i	roz-
powszechniania	wiedzy	w	całym	regionie;	zwiększanie	możliwości	społecznych	w	generowaniu	i	ab-
sorpcji	nowej	wiedzy.

Priorytet 2: wewnętrzna i zewnętrzna dostępność BsR
Celem	 priorytetu	 jest	 zwiększenie	 zewnętrznej	 i	 wewnętrznej	 dostępności	 regionu	 poprzez	 rozwój	
transnarodowych	rozwiązań	zmniejszających	bariery	funkcjonalne	stojące	przez	rozpowszechnianiem	
innowacji	i	przepływem	towarów	i	pasażerów.
Kierunki	działań:	promowanie	działań	w	zakresie	transportu	i	technologii	informacyjno-komunikacyj-
nych	zwiększających	dostępność	i	zrównoważony	wzrost	społeczno-gospodarczy;	działania	pobudza-
jące	dalszą	integrację	w	istniejących	transnarodowych	strefach	rozwoju	i	tworzenie	nowych	(mających	
na	celu	lepsze	wykorzystanie	potencjału	społeczno-gospodarczego	sąsiadujących	terytoriów).

Priorytet 3:Zarządzanie Morzem Bałtyckim jako wspólnym zasobem
Celem	priorytetu	jest	poprawienie	gospodarowania	zasobami	Morza	Bałtyckiego	w	celu	osiągnięcia	
lepszego	stanu	jego	środowiska.
Kierunki	działań:	gospodarka	wodna,	ze	szczególnym	uwzględnieniem	wyzwań	powodowanych	przez	
zwiększone	 działania	 gospodarcze	 i	 zmiany	 klimatyczne;	 ekonomiczne	 gospodarowanie	 obszarami	
pełnomorskimi	i	zrównoważona	eksploatacja	zasobów	morskich;	zwiększone	bezpieczeństwo	na	mo-
rzu;	zintegrowany	rozwój	obszarów	przybrzeżnych	i	nadmorskich.

Priorytet 4: Atrakcyjne i konkurencyjne miasta i regiony
Celem	priorytetu	jest	zapewnienie	współpracy	regionów	metropolitalnych,	miast	i	obszarów	wiejskich	
w	 celu	wykorzystywania	wspólnych	 potencjałów,	 które	 zwiększą	 tożsamość	 i	 atrakcyjność	 regionu	
Morza	Bałtyckiego	dla	mieszkańców	i	inwestorów.
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Kierunki	działań:	wzmacnianie	rozwoju	regionów	metropolitalnych,	miast	i	obszarów	miejskich	jako	
siły	napędowej	rozwoju	gospodarczego;	strategiczne	wsparcie	zintegrowanego	rozwoju	regionu	oraz	
spójności	społeczno-gospodarczej	i	terytorialnej;	wzmacnianie	warunków	społecznych	i	rozwoju	miast	
i	regionów.

proGraM dla europy ŚrodkoweJ
Głównym	celem	programu	jest	wzmocnienie	spójności	terytorialnej,	promowanie	wewnętrznej	integra-
cji	oraz	poprawa	konkurencyjności	obszaru	Europy	Środkowej.

Priorytety:
1.	Wspieranie	innowacyjności	na	obszarze	Europy	Środkowej;
2.	Poprawa	zewnętrznej	i	wewnętrznej	dostępności	obszaru	Europy	Środkowej;
3.	Odpowiedzialne	korzystanie	ze	środowiska;
4.	Poprawa	konkurencyjności	oraz	atrakcyjności	miast	i	regionów;
5.	Pomoc	techniczna.

Obszar	współpracy	obejmuje	terytorium	lub	części	terytorium	ośmiu	państw	członkowskich	UE:	Au-
strii,	Czech,	Niemiec	(Badenia-Wirtembergia,	Bawaria,	Berlin,	Brandenburgia,	Meklemburgia/	Pomo-
rze	Przednie,	Saksonia,	Saksonia-Anhalt,	Turyngia),	Węgier,	Włoch	(Piemont,	Valle	d’Aosta,	Liguria,	
Lombardia,	Provincia	Autonoma	Bolzano/	Bozen,	Provincia	Autonoma	Trento,	Veneto,	friuli-Wenecja	
Julĳska,	Emilia-Romagna),	Polski,	Słowacji	i	Słowenii	oraz	przygraniczny	obszar	zachodniej	Ukrainy:	
Wołyń,	Lwów,	Iwano-frankowsk,	obwody	Zakarpacki	i	Czerniowiecki.

Partnerem	wiodącym	mogą	być	 tylko	 instytucje	publiczne	 lub	 instytucje	o	charakterze	publicznym	
(jednostki	działające	według	prawa	publicznego	zgodnie	w	art.	1	Dyrektywy	Parlamentu	Europejskiego	
i	Rady	nr	2004/18	(WE)	z	31	marca	2004	r.	odnośnie	do	zamówień	publicznych),	natomiast	partne-
rami	projektowymi	mogą	być	także	instytucje	prywatne,	jednak	ubiegając	się	o	finansowanie,	powinny	
mieć	 one	na	uwadze	 fakt,	 iż	 brak	 przedpłat	 i	 luki	 czasowe	występujące	 od	momentu	poniesienia	
kosztów	do	chwili	ich	zrefundowania	mogą	mieć	wpływ	na	ich	płynność	finansową.	Dlatego	mogą	one	
również	uczestniczyć	w	projektach	jako	podwykonawcy	dla	władz	publicznych	bądź	jednostek	rów-
norzędnych	dla	organów	publicznych	występujących	jako	partnerzy	wiodący	lub	pozostali	partnerzy	
projektowi,	w	celu	realizacji	części	operacji	przewidzianych	w	projekcie.	Organizacje	pozarządowe	są	
brane	pod	uwagę	jako	odpowiedni	partnerzy.
Konsorcja	partnerskie	powinny	angażować:	co	najmniej	trzech	partnerów	finansujących	z	co	najmniej	
trzech	krajów.	Co	najmniej	dwóch	partnerów	musi	być	usytuowanych	w	unĳnych	regionach	Europy	
Środkowej.

Typowe	projekty	w	ramach	programu	mają	budżet	kształtujący	się	od	1	do	5	mln	euro.	W	wyjątko-
wych	przypadkach	finansowane	być	mogą	również	projekty	mniejsze,	jak	i	większe.	
Maksymalny	wkład	Europejskiego	fundusz	Rozwoju	Regionalnego	na	operację	ustalany	jest	w	umo-
wie	o	dofinansowanie.
Rekomendowany	okres	trwania	projektów	to	od	30	do	36	miesięcy.	Projekty	o	większej	intensywności	
współpracy	lub	angażujące	większe	zasoby	finansowe	mogą	trwać	do	48	miesięcy.	

Instytucją	Zarządzającą	jest	Magistrat	Wiednia	(Austria).	W	realizacji	swoich	zadań	Instytucja	Zarzą-
dzająca	posiłkuje	się	wsparciem	Wspólnego	Sekretariatu	Technicznego	z	siedzibą	w	Wiedniu.	Państwa	
członkowskie	utworzyły	Punkty	Kontaktowe.	Polski	punkt	usytuowany	został	w	Ministerstwie	Rozwoju	
Regionalnego.

Priorytet 1: wspieranie innowacyjności na obszarze Europy Środkowej
Projekty	realizowane	w	ramach	tego	priorytetu	mają	zmierzać	do	poprawy	klimatu	dla	innowacji	we	
wszystkich	regionach	i	umożliwić	im	lepsze	wykorzystanie	ich	potencjału	innowacyjnego.
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Działanie 1.1 Poprawa ramowych warunków dla innowacji
Działania	finansowane	to	m.in.:	wspieranie	zakładania	i	rozwoju	ponadnarodowych	klastrów	w	ob-
szarach	kluczowych	dziedzin;	realizacja	ponadnarodowej	współpracy	między	regionalnymi	publicz-
nymi	i	prywatnymi	aktorami	w	dziedzinie	innowacji;	tworzenie	i	wspieranie	instytucji	odpowiedzial-
nych	za	transfer	technologii;	wspieranie	polityk	mających	na	celu	ułatwianie	dostępu	do	placówek	
B+RT	(badania	i	rozwój	technologii)	oraz	ich	wzajemnych	powiązań.

Działanie 1.2 Tworzenie możliwości rozprzestrzeniania i stosowania innowacji
Działania	finansowane	to	m.in.:	stymulowanie	mechanizmów	transferu	technologii	i	wymiany	wie-
dzy,	w	szczególności	w	regionach	będących	w	mniej	korzystnej	sytuacji;	ułatwianie	dostępu	do	wie-
dzy	naukowej	i	wykorzystanie	wiedzy	już	istniejącej;	budowanie	ponadnarodowych	sieci	współpracy	
między	instytucjami	badawczymi	i	szkolnictwa	wyższego.

Działanie 1.3 wspieranie rozwoju wiedzy
Działania	 finansowane	 to	m.in.:	 budowanie	nowych	 i	 ulepszanie	 istniejących	ponadnarodowych	
edukacyjnych	i	szkoleniowych	sieci	współpracy	w	szkolnictwie	wyższym	bądź	kształceniu	ustawicz-
nym;	wdrażanie	wspólnych	strategii	i	planów	działania	w	celu	wzmocnienia	rozwoju	wiedzy	i	zaso-
bów	ludzkich;	realizacja	wspólnych	strategii	służących	konfrontacji	ze	zmianami	demograficznymi,	
migracją	 i	 tzw.	drenażem	mózgów,	nawiązanie	ponadnarodowej	współpracy	między	placówkami	
szkoleniowymi	 i	organizacjami	obsługującymi	rynek	pracy;	akcje	 informacyjne	na	temat	rozprze-
strzeniania	 technologii	 i	 rezultatów	 innowacji	 oraz	 znaczenia	 regionalnych	 systemów	 innowacyj-
nych.

Priorytet 2: Poprawa zewnętrznej i wewnętrznej dostępności obszaru Europy Środkowej
Projekty	 realizowane	w	 tym	priorytecie	mają	na	 celu	poprawę	dostępności,	 która	 jest	 koniecznym	
warunkiem	rozwoju	gospodarczego	oraz	kluczowym	elementem	redukującym	dysproporcje	w	obrębie	
programu.

Działanie 2.1 Poprawa wewnętrznych połączeń w obszarze Europy Środkowej
Celem	projektów	realizowanych	w	tym	działaniu	jest	wspieranie	połączeń	oraz	intermodalności	słu-
żącej	poprawie	wykorzystania	korytarzy	transportowych	i	jednoczesnej	redukcji	natężenia	ruchu.

Działanie 2.2 Rozwój współpracy w dziedzinie multimodalnej logistyki
Celem	projektów	realizowanych	w	tym	działaniu	jest	m.in.:	rozwĳanie	technologii	informacyjno-ko-
munikacyjnych	służących	współpracy	w	dziedzinie	logistyki	oraz	współpraca	między	platformami	
intermodalnymi	i	logistycznymi.

Działanie 2.3 Promowanie mobilności bezpiecznej i zgodnej z zasadami zrównoważonego roz-
woju
Celem	projektów	realizowanych	w	tym	działaniu	jest	m.in.:	wspieranie	jakości	i	atrakcyjności	pu-
blicznego	transportu	miejskiego;	realizacja	innowacyjnych	koncepcji	transportowych	odpowiadają-
cych	zmieniającej	się	sytuacji	demograficznej.

Działanie 2.4 Technologie informatyczno-komunikacyjne i rozwiązania alternatywne służące 
zwiększeniu dostępu
Celem	projektów	realizowanych	w	tym	działaniu	jest	m.in.:	promowanie	technologii	informacyjno-
-komunikacyjnych	służących	dostępowi	do	usług	publicznych	i	zapewnieniu	takich	usług;	zastoso-
wanie	takich	technologii	jako	instrumentu	zmniejszania	ponadnarodowego	ruchu	(wideokonferen-
cje,	strony	internetowe,	zarządzanie	łańcuchem	dostaw	itd.).

Priorytet 3: odpowiedzialne korzystanie ze środowiska
Projekty	realizowane	w	tym	priorytecie	mają	na	celu	bardziej	odpowiedzialne	wykorzystanie	zasobów	
środowiska	naturalnego	oraz	lepszą	ich	ochronę	na	obszarze	Europy	Środkowej.



Działanie 3.1 Rozwój wysokiej jakości środowiska poprzez zarządzanie zasobami naturalnymi 
i dziedzictwem oraz ich ochroną
Celem	projektów	realizowanych	w	tym	działaniu	jest	m.in.:	wprowadzanie	wspólnych	działań	ma-
jących	na	celu	utrzymanie	i	zagospodarowanie	obszarów	naturalnych,	chronionych	i	krajobrazów	
(krajobrazów	zagrożonych	biodegradacją,	zlewisk	rzecznych,	lasów,	krajobrazów	kulturowych,	ob-
szarów	przybrzeżnych	itd.);	wdrażanie	wspólnych	działań	służących	wzmocnieniu	bioróżnorodności	
gatunków	i	siedlisk;	rekultywacja	obszarów	zdegradowanych,	takich	jak	tereny	pogórnicze,	skażone	
bądź	poprzemysłowe.

Działanie 3.2 Redukcja ryzyka i skutków zagrożeń naturalnych i wywołanych działalnością czło-
wieka
Celem	działań	w	 tym	 obszarze	 interwencji	 jest	 redukcja	 ryzyka	 i	wpływu	 zagrożeń	 naturalnych	
i	wywołanych	działalnością	człowieka.

Działanie 3.3 wspieranie wykorzystywania źródeł energii odnawialnej i zwiększania efektywności 
energetycznej
Działania	realizowane	w	tym	obszarze	mają	się	przyczynić	do	poprawy	rozwiązań	problemów	zwią-
zanych	ze	skutkami	przyszłych	ograniczeń	dostaw	energii

Działanie 3.4 wspieranie ekologicznych przyjaznych środowisku technologii i działań
Celem	projektów	realizowanych	w	tym	działaniu	jest	m.in.:	promowanie	zrównoważonej	produkcji	
i	 konsumpcji;	 promowanie	 ponadnarodowych	 sposobów	motywacji	 (programy	 nagród,	 sieciowe	
platformy	wyróżniania	optymalnych	działań,	certyfikaty	itd.)	do	innowacji	ekologicznych.

Priorytet 4: Podniesienie konkurencyjności oraz atrakcyjności regionów i miast
Projekty	realizowane	w	ramach	tego	priorytetu	mają	na	celu	poprawę	jakości	życia	w	miastach	i	re-
gionach	i	będą	promować	zrównoważony	rozwój	miejski.

Działanie 4.1 Rozwój policentrycznych struktur osadniczych oraz współpracy terytorialnej
Działania	podejmowane	w	tym	obszarze	mają	na	celu	osiągnięcie	bardziej	równomiernego	rozwoju	
terytorialnego	dzięki	ulepszonej	współpracy	miast	oraz	miast	i	regionów.

Działanie 4.2 Uwzględnienie terytorialnych skutków zmian demograficzno-społecznych w rozwo-
ju miast i regionów
Działania	podejmowane	w	tym	obszarze	mają	doprowadzić	do	zmniejszenia	negatywnego	wpływu	
zmian	demograficzno-społecznych	na	rozwój	miejski	i	regionalny	m.in.	poprzez	wspieranie	działań	
służących	przystosowaniu	się	miast	i	regionów	do	potrzeb	konkretnych	grup	ludności	(np.	osób	star-
szych,	jednoosobowych	gospodarstw	domowych,	osób	niepełnosprawnych	itd.)	oraz	promowanie	
działań	na	rzecz	zapewnienia	dostawy	usług	publicznych	w	pobliżu	osiedli	mieszkalnych.

Działanie 4.3 wykorzystanie zasobów kulturowych w celu uatrakcyjnienia miast i regionów
Celem	działań	w	 tym	obszarze	 interwencji	 jest	wspieranie	wykorzystania	zasobów	 i	dziedzictwa	
kultury	 zgodnie	 z	 zasadami	 zrównoważonego	 rozwoju,	m.in.	 poprzez	 stwarzanie	możliwości,	 za	
pomocą	innowacyjnych	strategii	zarządzania,	służących	lepszej	ochronie,	konserwacji	i	eksploatacji	
zasobów	kulturowych	(miejsc,	struktur,	krajobrazów,	obiektów),	zgodnie	z	zasadami	zrównoważo-
nego	rozwoju;	promowanie	waloryzacji	tradycyjnych	działań	i	wiedzy;	wykorzystanie	i	zachowanie	
tradycyjnej	wiedzy	i	kompetencji	związanych	z	dziedzictwem	kulturowym.
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8. europeJSki inStruMent 
 SąSiedztwa i partnerStwa (eiSp)
Europejski	Instrument	Sąsiedztwa	i	Partnerstwa	to	inicjatywa	Komisji	Europejskiej,	której	celem	jest	
rozwój	współpracy	między	Unią	Europejską	a	państwami	partnerskimi	spoza	jej	terytorium	poprzez	
zapewnienie	zintegrowanego	i	zrównoważonego	rozwoju	regionalnego.

Kluczowe	obszary	wsparcia:
•	promowanie	dialogu	politycznego	i	reform;
•	wzmocnienie	instytucji	krajowych	i	innych	instytucji	odpowiedzialnych	za	przygotowanie	i	efektyw-
ne	wdrażanie	polityk;
•	promowanie	ochrony	środowiska	i	dobrego	zarządzania	zasobami	naturalnymi;
•	wspieranie	polityki	mającej	na	celu	zmniejszanie	skali	ubóstwa;
•	wspieranie	polityki	promującej	rozwój	społeczny,	równość	kobiet	i	mężczyzn,	zatrudnienie	i	ochronę	
socjalną;
•	wspieranie	współpracy	transgranicznej	oraz	promowanie	zrównoważonego	rozwoju	ekonomicznego,	
społecznego	i	środowiskowego	w	regionach	przygranicznych;
•	wspieranie	polityki	promującej	zdrowie	oraz	edukację	i	szkolenia;
•	promowanie	i	ochrona	praw	człowieka	jako	fundamentalnych	wolności	i	wspieranie	procesu	demo-
kratyzacji;
•	 zapewnienie	sprawnie	działającego	i	bezpiecznego	systemu	zarządzania	granicami;
•	promowanie	współpracy	w	dziedzinach	sprawiedliwości,	spraw	wewnętrznych	oraz	prewencji	i	wal-
ki	z	terroryzmem	i	zorganizowaną	przestępczością;
•	promowanie	udziału	UE	w	działaniach	dotyczących	badań	i	innowacji;
•	promowanie	 współpracy	między	 państwami	 członkowskimi	 i	 krajami	 partnerskimi	 w	 dziedzinie	
szkolnictwa	wyższego,	wymiany	nauczycieli,	naukowców	i	studentów;
•	promowanie	dialogu	między	kulturami	i	kontaktami	międzyludzkimi.

Zasięg	terytorialny	EISP:	Algieria,	Armenia,	Azerbejdżan,	Białoruś,	Egipt,	federacja	Rosyjska,	Gruzja,	Izrael,	
Jordania,	Liban,	Libia,	Republika	Mołdowy,	Maroko,	Autonomia	Palestyńska,	Syria,	Tunezja,	Ukraina.

Polska	uczestniczy	w	dwóch	programach:	Polska	–	Białoruś	–	Ukraina	oraz	Litwa	–	Polska	–	Rosja.	
Dla	obu	jest	jednocześnie	instytucją	zarządzającą.

Wśród	beneficjentów	wymienione	są	instytucje	prowadzące	działania	o	charakterze	non	profit	przyczy-
niające	się	do	realizacji	priorytetów	programu,	w	tym	organizacje	pozarządowe.

proGraM litwa – polSka – roSJa (oBwÓd kalininGradzki)
Główne	cele	to:	wspieranie	rozwoju	społeczno-gospodarczego,	wypracowywanie	odpowiedzi	na	wspól-
ne	wyzwania	i	problemy	oraz	promowanie	kontaktów	międzyludzkich.

Priorytety:
1.	Przyczynianie	się	do	rozwiązywania	wspólnych	problemów	i	wyzwań;
2.	Wspieranie	rozwoju	społecznego,	gospodarczego	i	przestrzennego;
3.	Kontakty	międzyludzkie.

Zasięg	terytorialny	programu:
•	w	Polsce:	podregiony	należące	do	województw:	pomorskiego,	podlaskiego,	warmińsko-mazurskie-
go,	kujawsko-pomorskiego	i	mazowieckiego:	Gdańsk	–	Gdynia	–	Sopot,	gdański,	elbląski,	olsztyński,	
ełcki,	białostocko-suwalski	 i	 jako	przyległe:	słupski,	bydgoski,	toruńsko-włocławski,	 łomżyński,	cie-
chanowsko-płocki,	ostrołęcko-siedlecki;
•	na	 Litwie:	 okręgi	Kłajpedy,	Mariampola	 i	 Taurogów	 i	 jako	przyległe:	 okręgi	Olity,	Kowna,	 Telszy	
i	Szawli;
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•	w	Rosji:	Obwód	Kaliningradzki.
By	zapewnić	skoncentrowanie	uwagi	programu	na	obszarach	położonych	bezpośrednio	przy	granicy,	
podmioty	z	podregionów	przylegających	mogą	uczestniczyć	jedynie	w	projektach,	w	których	uczestni-
czy	również	partner	z	obszaru	położonego	bezpośrednio	przy	granicy.	Partnerzy	z	regionów	przylega-
jących	nie	mogą	być	partnerami	wiodącymi	w	projektach.
Program	wdrażany	jest	w	ramach	dwóch	priorytetów	tematycznych	i	priorytetu	horyzontalnego	doty-
czącego	kontaktów	międzyludzkich.

Rodzaje	projektów,	które	mogą	uzyskać	dofinansowanie	w	ramach	programu:
•	 zintegrowane	–	partnerzy	realizują	na	swoim	terytorium	działania	będące	częścią	wspólnego	projek-
tu	(będą	traktowane	priorytetowo);
•	 symetryczne	–	podobne	działania	są	prowadzone	równolegle	na	terenach	po	obu	stronach	granicy;
•	wykazujące	efekt	transgraniczny	–	realizowane	w	większości	lub	w	całości	po	jednej	stronie	granicy,	
ale	przynoszące	korzyści	obydwu	partnerom.

Program	kładzie	nacisk	na	zasadę	transgraniczności,	dlatego	wszystkie	projekty	muszą	mieć:	jasny	
efekt	 transgraniczny,	 jasny	element	partnerstwa,	współpracy	 lub	wspólnego	działania	ponad	grani-
cami,	znaczenie	 lokalne	 lub	 regionalne.	Muszą	 także	być	złożone	przez	wnioskodawców	reprezen-
tujących	partnerstwa	składające	się	z	przynajmniej	jednego	partnera	z	państwa	członkowskiego	UE	
uczestniczącego	w	programie	i	przynajmniej	jednego	partnera	z	Obwodu	Kaliningradzkiego	federacji	
Rosyjskiej.

Maksymalny	poziom	wspólnotowego	współfinansowania	wynosi	 do	90%	kosztów	kwalifikowanych	
projektu.	Beneficjenci	mają	możliwość	uzyskania	zaliczki	na	realizację	projektu.

Szczegółowe	informacje	dotyczące	danego	naboru	wniosków:	sposób	wypełnienia	formularza	wnio-
sku,	dokumenty	dodatkowe	etc.	można	znaleźć	w	Wytycznych	dla	wnioskodawców.	Nabory	wniosków	
trwają	minimum	90	dni	od	momentu	ogłoszenia.
Pierwszy	nabór	wniosków	w	programie	ma	zostać	ogłoszony	na	początku	2010	r.	Planowane	są	wów-
czas	także	szkolenia	dla	potencjalnych	wnioskodawców.

Wspólną	Instytucją	Zarządzającą	(WIZ)	jest	Ministerstwo	Rozwoju	Regionalnego.	Wspólny	Sekretariat	
Techniczny	(WST)	zlokalizowany	jest	w	polskim	Centrum	Projektów	Europejskich.	Realizacja	zadań	
przypisanych	tej	komórce	rozpoczęła	się	pod	koniec	2009	r.

Priorytet 1: Przyczynianie się do rozwiązywania wspólnych problemów i wyzwań
Priorytet	ma	na	celu	stworzenie	długofalowych	warunków	dla	zrównoważonego	rozwoju	i	spójności	
terytorialnej	obszaru	objętego	programem.

Działanie 1.1 Zrównoważone wykorzystanie środowiska
Projekty	realizowane	w	tym	działaniu	mogą	obejmować	m.in.:	monitoring	czystości	wód	i	powie-
trza,	tworzenie	transgranicznych	systemów	wymiany	danych	oraz	lokalne	inwestycje	zmniejszające	
zanieczyszczenie	powietrza	o	charakterze	transgranicznym;	działania	na	rzecz	rekultywacji	terenów	
zdegradowanych	i	przeznaczania	ich	pod	bardziej	zrównoważone	formy	zagospodarowania;	rozwój	
transgranicznych	strategii	dotyczących	ochrony	 i	wykorzystywania	dziedzictwa	naturalnego	 i	kul-
turowego,	miejsc,	krajobrazów	i	tradycji	dla	rozwoju	regionalnego	i	lokalnego;	bardziej	efektywne	
wykorzystanie	energii	i	wspieranie	odnawialnych	źródeł	energii	zmniejszających	negatywne	oddzia-
ływania	na	środowisko,	przygotowywanie	i	realizacja	wspólnych	planów	działania	w	zakresie	pro-
mowania	odnawialnych	źródeł	energii	i	wzorców	oszczędzania	energii	i	wydajności	energetycznej	
(w	tym	inwestycje	na	małą	skalę).

Działanie 1.2 Poprawa dostępności
Projekty	realizowane	w	tym	działaniu	mogą	obejmować	m.in.:	inwestycje	w	przejścia	graniczne	ob-
sługujące	głównie	turystów	i	społeczności	lokalne	oraz	poprawianie	jakości	przejść	już	istniejących;	
modernizacja	lokalnej	infrastruktury	transportowej	o	istotnym	efekcie	transgranicznym	i	poprawia-
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jąca	zewnętrzną	i	wewnętrzną	dostępność	obszaru	objętego	programem;	przygotowanie	i	wdrażanie	
planów	transportowych	i	infrastrukturalnych	jako	komponentów	szerszych	strategii	rozwoju	obsza-
rów	 po	 obu	 stronach	 granicy;	 zapewnienie	 praktycznych	 rozwiązań	 służących	 poprawie	 jakości	
i	podniesieniu	poziomu	pasażerskich	usług	transportowych	na	obszarze	objętym	programem.

Priorytet 2: wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego
Priorytet	odpowiada	na	potrzebę	koordynacji	planowania	przestrzennego	i	społeczno-gospodarczego,	
jak	również	na	potrzebę	rozwoju	i	zarządzania	kluczowymi	zasobami:	przedsiębiorczością	i	potencja-
łem	biznesowym,	wsparcia	potencjału	 ludzkiego	 i	kapitału	społecznego	oraz	 rozwoju	atrakcji	 tury-
stycznych.

Działanie 2.1 Rozwój turystyki
Projekty	realizowane	w	tym	działaniu	mogą	obejmować	m.in.:	wspólne	tworzenie	i	wdrażanie	stu-
diów	wykonalności	 dotyczących	 transgranicznych	 produktów	 turystycznych	 (np.:	 transgraniczne	
szlaki	tematyczne,	transgraniczne	produkty	agroturystyczne);	przygotowywanie	i	realizacja	inwesty-
cji	na	małą	skalę	wzmacniających	infrastrukturę	turystyczną	na	obszarze	objętym	programem	(np.	
wspólne	systemy	 informatyczne	służące	prezentacji	 i	 sprzedaży	wspólnych	produktów	 turystycz-
nych,	restaurowanie	lokalnych	obiektów	zabytkowych,	poprawa	dostępności	atrakcji	turystycznych,	
budowa	brakujących	odcinków	ścieżek	rowerowych	o	charakterze	transgranicznym;	renowacja	in-
frastruktury	 obiektów	 zabytkowych	 prowadząca	 do	 stworzenia	 atrakcji	 turystycznych	 dla	 całego	
obszaru	objętego	programem;	działania	promujące	wspólne	produkty	turystyczne;	wspólne	ozna-
czanie	i	certyfikowanie	obiektów	i	kompleksów	turystycznych.

Działanie 2.2 Rozwój potencjału ludzkiego poprzez poprawę warunków społecznych, rządzenia 
i szans edukacyjnych
Projekty	realizowane	w	tym	działaniu	mogą	obejmować	m.in.:	rozwój	praktycznych	rozwiązań	ma-
jących	na	celu	poprawienie	dostępności	centrów	edukacyjnych	i	zapewnienie	nowych	form	kształ-
cenia	(np.	e-nauczanie,	kursy	dla	naukowców	z	innych	placówek);	wieloletnie	programy	kształcenia	
zapoznające	z	rozwojem	sąsiednich	regionów	przygranicznych	przeznaczone	dla	nauczycieli	i	ba-
daczy;	poprawa	jakości	nauczania	i	wzrost	dostępności	nauczania	ustawicznego	poprzez	wspólne	
działania	o	charakterze	 transgranicznym;	wspólne	przedsięwzięcia	 zmierzające	do	dostosowania	
systemów	kształcenia	do	zmieniających	się	wymogów	rynku	pracy;	współpraca	w	zakresie	ochrony	
zdrowia	(zwłaszcza	w	dziedzinie	zwalczania	gruźlicy	i	AIDS,	programów	profilaktycznych,	edukacji	
zdrowotnej	i	opieki	e-zdrowie);	wzmacnianie	społecznej	i	kulturowej	integracji	obszarów	przygra-
nicznych;	przygotowanie	projektów	pilotażowych	i	innowacyjnych	skoncentrowanych	na	wspólnych	
wyzwaniach	 społecznych	 (innowacyjne	 sposoby	 świadczenia	 usług	 dla	 osób	 w	 podeszłym	wie-
ku	 i	 zagrożonych	wykluczeniem	społecznym,	zapobieganie	emigracji	 ludzi	młodych);	wzmacnia-
nie	demokracji	na	szczeblu	lokalnym	i	procesu	tworzenia	społeczeństwa	obywatelskiego	(w	tym:	
uczestnictwo	ludzi	w	podejmowaniu	decyzji	i	rozwoju	na	poziomie	lokalnym,	rozwój	społeczności	
lokalnych	i	demokracji,	zwalczanie	wykluczenia	społecznego,	zapewnienie	efektywnych	usług	spo-
łecznych,	dialog	międzykulturowy	i	wzajemne	zrozumienie,	promowanie	równych	szans,	działania	
na	rzecz	aktywizowania	młodzieży);	wzmacnianie	zasad	dobrego	rządzenia.

Działanie 2.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP i rozwój rynku pracy
Projekty	 realizowane	w	 tym	 działaniu	mogą	 obejmować	m.in.:	 wzmacnianie	 struktur	 pośrednio	
wspierających	małe	i	średnie	przedsiębiorstwa	(MŚP)	i	ich	sieci	(agencje	rozwoju,	fundacje	bizne-
sowe,	izby	przemysłowo-handlowe,	izby	rzemiosła,	parki	technologiczne,	inkubatory	przedsiębior-
czości	 itp.);	wspólne	 inicjatywy	struktur	pośrednio	wspierających	MŚP	mające	na	celu	poprawę	
współpracy	MŚP	w	wymiarze	transgranicznym;	wspólne	działania	wspierające	innowacje	i	rozwój;	
rozwój	i	zbieranie	informacji	na	temat	rynku	pracy	w	regionach	przygranicznych;	wspieranie	roz-
woju	obszarów	wiejskich	na	obszarze	wsparcia;	promowanie	czasowej	wymiany	pracowników	ze	
specyficznymi	umiejętnościami	i	kwalifikacjami	w	celu	transferu	know-how i	dobrych	doświadczeń	
brakujących	na	określonych	terytoriach.
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Działanie 2.4 wspólne planowanie przestrzenne i społeczno-ekonomiczne
Projekty	realizowane	w	tym	działaniu	mogą	obejmować	m.in.:	planowanie	przestrzenne	 i	plano-
wanie	 społeczno-gospodarcze	 obszarów	 transgranicznych,	 w	 szczególności	 obszarów	 wiejskich;	
transgraniczna	koordynacja	lokalnych	i	regionalnych	planów	przestrzennych	i	strategii	społeczno-
-gospodarczych;	praktyczne	działania	wspomagające	wspólne	planowanie	przestrzenne;	wspólne	
badania	dotyczące	rozwoju	regionalnego.

Priorytet 3. Kontakty międzyludzkie
Priorytet	ma	na	celu	zmniejszanie	barier	mentalnych	i	kulturowych,	które	utrudniają	integrację.	Stwarza	
podstawy	do	rozwoju	sieci	współpracy	na	poziomie	transgranicznym,	z	szerokim	uczestnictwem	spo-
łeczności	lokalnych,	organizacji	pozarządowych	i	mediów.	Wdrażany	jest	poprzez	tzw.	mikroprojekty.
Zakłada	się,	że	w	ramach	tych	projektów	powstaną	partnerstwa	euroregionów,	władz	lokalnych,	orga-
nizacji	pozarządowych,	instytucji	edukacyjnych	i	związków	wyznaniowych.	Wspierane	są	zwłaszcza	
projekty	o	charakterze	innowacyjnym	(nie	powielające	już	wdrożonych	rozwiązań)	i	takie,	które	przy-
czyniają	się	do	tworzenia	trwałych	sieci	współpracy,	które	mogą	być	kontynuowane	po	zakończeniu	
projektu.	W	 celu	 ułatwienia	 zarządzania	mikroprojektami	 wspierane	 są	 tzw.	 projekty	 parasolowe,	
realizowane	przez	doświadczonych	partnerów,	składające	się	z	mniejszych	projektów	tematycznych.
Mikroprojekty	mogą	być	realizowane	w	następujących	formach:
1.	ograniczona	liczba	projektów	(do	10	w	ramach	każdego	naboru	wniosków)	jest	zarządzana	bez-
pośrednio	przez	Wspólną	Instytucję	Zarządzającą	(WIZ)	w	formie	mikroprojektów;	jeśli	jej	zdolności	
administracyjne	pozwolą,	możliwe	będzie	bezpośrednie	zarządzanie	większą	liczbą	mikroprojektów,
2.	projekty	parasolowe	lub	projekty	zawierające	schemat	regrantingu.
Projekt	parasolowy	to	taki,	w	którym	jest	jeden	beneficjent	(partner	wiodący)	i	wielu	partnerów.	Partnerzy	
wdrażają	określoną	część	projektu	(tzw.	mikroprojekt).	Wszystkie	działania	mikrooprojektów	w	ramach	
projektu	parasolowego	muszą	tworzyć	spójny	projekt	ze	wspólnymi	celami.	Działania	w	ramach	mikropro-
jektów	muszą	być	opisane	we	wniosku	projektowym.	Minimalny	i	maksymalny	budżet	projektu	paraso-
lowego	jest	określany	przez	WIZ.	Promowane	są	projekty	parasolowe	z	budżetem	powyżej	350	tys.	euro.
W	ramach	regrantingu	beneficjent	i	jego	partnerzy	(odpowiedzialni	za	przygotowanie	wspólnego	pro-
jektu)	nie	mogą	dokonać	podkontraktowania	całości	lub	większości	działań	w	ramach	projektu,	nie	
może	być	on	głównym	celem	działań	projektowych.	Maksymalna	kwota	wsparcia	finansowego,	która	
może	być	wypłacona	przez	beneficjenta	stronom	trzecim,	to	100	tys.	euro,	a	maksymalna	kwota	dla	
pojedynczego	projektu	to	10	tys.	euro.
Główną	różnicą	między	projektami	parasolowymi	i	projektami	zawierającymi	schemat	regrantingu	jest	
to,	że	w	ramach	tego	ostatniego	w	momencie	składania	projektu	znane	są	planowane	działania,	ale	
nie	partnerzy.	Natomiast	w	przypadku	projektów	parasolowych	zarówno	partnerzy,	jak	i	działania	są	
określone	w	momencie	składania	projektu.
Jedynie	beneficjenci	(partnerzy	wiodący)	mający	doświadczenie	w	zarządzaniu	projektami	unĳnymi	
i	zlokalizowani	na	obszarze	objętym	programem	mogą	być	odpowiedzialni	za	zarządzanie	projektami	
parasolowymi	i	projektami	z	elementem	regrantingu.

proGraM polSka – BiałoruŚ – ukraina
Głównym	celem	programu	jest	wspieranie	transgranicznych	procesów	rozwojowych.	Ma	on	za	zada-
nie	ułatwić	współpracę	transgraniczną	poprzez	zbliżanie	do	siebie	osób	i	podmiotów:	mieszkańców,	
instytucji	 i	organizacji,	przedsiębiorstw	 i	 społeczności	 lokalnych,	w	celu	 lepszego	wykorzystywania	
możliwości,	jakie	niesie	wspólny	rozwój	obszaru	przygranicznego.

Priorytety:
1.	Wzrost	konkurencyjności	obszaru	przygranicznego;
2.	Poprawa	jakości	życia;
3.	Współpraca	sieciowa	oraz	inicjatywy	społeczności	lokalnych.

Obszar	programu	obejmuje	główne	regiony	wsparcia	oraz	regiony	przyległe:
•	w	 Polsce	 podregiony:	 krośnieńsko-przemyski	 (województwo	 podkarpackie),	 białostocko-suwalski	
(w	województwie	podlaskim),	bialskopodlaski	i	chełmsko-zamojski	(woj.	lubelskie),	podregion	ostro-
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łęcko-siedlecki	(woj.	mazowieckie),	a	także	jako	regiony	przyległe:	podregion	rzeszowsko-tarnobrzeski	
(woj.	podkarpackie),	łomżyński	(woj.	podlaskie)	i	lubelski	(woj.	lubelskie);
•	na	Białorusi:	obwód	grodzieński,	obwód	brzeski,	siedem	zachodnich	rejonów	obwodu	mińskiego:	
Miadzioł,	Wilejka,	Mołodeczno,	Wołożyn,	Stołpce,	Nieśwież,	Kleck	oraz	jako	regiony	przyległe:	Mińsk	
(miasto)	i	wschodnia	część	obwodu	mińskiego	(15	rejonów)	oraz	obwód	homelski;
•	na	Ukrainie:	 obwód	 lwowski,	wołyński,	 zakarpacki	 i	 jako	 regiony	 przyległe:	 obwód	 tarnopolski,	
rówieński,	iwanofrankowski.

Rodzaje	projektów,	które	mogą	uzyskać	dofinansowanie	w	ramach	programu:
•	 zintegrowane	–	partnerzy	realizują	na	swoim	terytorium	działania	będące	częścią	wspólnego	projek-
tu	(będą	traktowane	priorytetowo);
•	 symetryczne	–	podobne	działania	są	prowadzone	równolegle	na	terenach	po	obu	stronach	granicy;
•	wykazujące	efekt	transgraniczny	–	realizowane	w	większości	lub	w	całości	po	jednej	stronie	granicy,	
ale	przynoszące	korzyści	obydwu	partnerom.

Maksymalny	poziom	wspólnotowego	współfinansowania	wynosi	 do	90%	kosztów	kwalifikowanych	
projektu.	Beneficjenci	będą	mieli	możliwość	uzyskania	zaliczki	na	realizację	projektu.

Szczegółowe	informacje	dotyczące	danego	naboru	wniosków:	sposób	wypełnienia	formularza	wnio-
sku,	dokumenty	dodatkowe	etc.	zawarte	są	w	Wytycznych	dla	wnioskodawców.	Nabory	wniosków	
trwają	minimum	90	dni	od	momentu	ogłoszenia.
Pierwszy	nabór	wniosków	w	programie:	od	2	listopada	2009	r.	do	1	marca	2010	r.	Minimalna	wyso-
kość	grantu	wynosi	100	tys.	euro,	maksymalna	–	1,5	mln	euro.

Wspólną	Instytucją	Zarządzającą	(WIZ)	jest	Ministerstwo	Rozwoju	Regionalnego.	Wspólny	Sekretariat	
Techniczny	(WST)	zlokalizowany	jest	w	polskim	Centrum	Projektów	Europejskich.

Priorytet 1: wzrost konkurencyjności obszaru przygranicznego
Priorytet	koncentruje	się	na	działaniach	promujących	i	wspierających	tworzenie	lepszych	warunków	
dla	przedsiębiorczości,	rozwoju	turystyki	i	połączeń	transportowych.

Działanie 1.1 Lepsze warunki dla przedsiębiorczości
Celem	działania	jest	poprawa	warunków	rozwoju	biznesu.	Podniesienie	jakości	i	dostępności	infrastruk-
tury,	w	tym	infrastruktury	nowych	technologii,	przyczyni	się	do	wzrostu	atrakcyjności	inwestycyjnej,	
zarówno	dla	inwestorów	wewnętrznych,	jak	i	zewnętrznych.	Wspierane	będą	także	działania	o	cha-
rakterze	miękkim,	których	celem	będzie	szybszy	rozwój	społeczno-gospodarczy	obszaru	programu.
Wsparcie	mogą	uzyskać	działania	nakierowane	m.in.	na:	promocję	i	marketing	regionu;	promocję	
handlową	i	inwestycyjną;	rozwój	małych	i	średnich	przedsiębiorstw;	rozwój	lokalnych	i	regionalnych	
rynków	pracy;	 rozwój	 społeczeństwa	 informacyjnego	 i	 nowych	 technologii;	 poprawę	współpracy	
między	biznesem	i	nauką;	rekultywację	i	odnowę	społeczną	i	gospodarczą	obszarów	zdegradowa-
nych	(w	tym	skażonych);	wspólne	inicjatywy	instytucji	rynku	pracy	skierowane	na	poprawę	mobil-
ności	i	jakości	siły	roboczej	oraz	przeciwdziałanie	negatywnym	zjawiskom	na	transgranicznym	ryn-
ku	pracy	(w	tym	tzw.	drenażowi	mózgów,	bezrobociu	młodych,	wykluczeniu	ze	względu	na	wiek	lub	
płeć,	starzeniu	się	społeczeństwa	itp.);	wspólne	inicjatywy	urzędów	pracy,	organizacji	biznesowych,	
związków	zawodowych	i	instytucji	edukacyjnych	skierowane	na	opracowywanie	praktycznych	roz-
wiązań	w	zakresie	edukacji	i	kształcenia	ustawicznego,	adaptowalnych	do	zmieniających	się	wymo-
gów	rynku	pracy;	wspólne	inicjatywy	skierowane	na	rozwój	praktycznych	rozwiązań	zwiększających	
dostępność	usług	edukacyjnych	i	nowych	form	kształcenia	(np.	e-learning)	na	rynku	pracy	obszaru	
objętego	programem.

Działanie 1.2 Rozwój turystyki
Celem	działania	jest	poprawa	i	pełne	wykorzystanie	potencjału	turystycznego	obszaru	przygranicz-
nego.
Projekty	realizowane	w	tym	działaniu	mogą	obejmować	m.in.:	przygotowywanie	i	wdrażanie	inwe-
stycji	w	zakresie	 infrastruktury	 turystycznej	 i	agroturystycznej	oraz	usług	turystycznych;	wspólne	
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inicjatywy	skierowane	na	ochronę	i	promocję	dziedzictwa	kulturowego;	wspólne	tworzenie	zrówno-
ważonych	produktów	turystycznych	(np.	transgraniczne	ścieżki	tematyczne);	wspólne	przedsięwzię-
cia	promujące	turystyczne	walory	obszaru	przygranicznego.

Działanie 1.3 Poprawa dostępności regionu
Celem	działania	 jest	rozwój	 infrastruktury	prowadzący	do	zwiększenia	dostępności	obszaru	przy-
granicznego	dla	inwestorów,	podniesienia	standardu	życia	mieszkańców,	a	także	jego	atrakcyjności	
turystycznej	i	gospodarczej.
Projekty	realizowane	w	tym	działaniu	mogą	obejmować	m.in.:	 inwestycje	zmierzające	do	popra-
wy	 dostępności	 i	 jakości	 infrastruktury	 społecznej	 i	 gospodarczej,	 z	 naciskiem	na	 infrastrukturę	
transportu,	energetyki,	systemy	logistyczne,	bezpieczeństwo	transportu	oraz	zaopatrzenie	w	wodę;	
wspólne	inicjatywy	właścicieli	infrastruktury,	przewoźników	i	operatorów	transportowych	skierowa-
ne	na	poprawę	jakości	i	tworzenie	nowych	połączeń	transportowych;	wprowadzanie	praktycznych	
rozwiązań	zwiększających	jakość	i	stopień	zrównoważenia	transportu	pasażerskiego	i	towarowego	
na	obszarze	objętym	programem.

Priorytet 2: Poprawa jakości życia
Priorytet	 koncentruje	 się	 na	 zarządzaniu	 zagrożeniami	 środowiskowymi	 i	 działaniach	 promujących	
zrównoważone	wykorzystywanie	zasobów	naturalnych,	rozwój	odnawialnych	źródeł	energii	i	oszczę-
dzanie	energii.	Jego	celem	jest	również	wzrost	efektywności	infrastruktury	i	procedur	granicznych	oraz	
zwiększenie	bezpieczeństwa	na	granicach.

Działanie 2.1 ochrona środowiska w obszarze przygranicznym
Celem	działania	jest	ochrona	i	poprawa	jakości	środowiska	naturalnego.
Projekty	realizowane	w	tym	działaniu	mogą	obejmować	m.in.:	inwestycje	w	infrastrukturę	ochrony	
środowiska	o	oddziaływaniu	regionalnym	i	lokalnym;	wspólne	inicjatywy	zwiększające	na	poziomie	
lokalnym	 i	 regionalnym	stopień	przygotowania	do	działań	w	 razie	klęsk	 żywiołowych	 i	 katastrof	
ekologicznych;	wymiana	wiedzy,	opracowywanie	 i	wdrażanie	wspólnych	działań	w	obszarze	od-
nawialnych	źródeł	energii	i	wzorców	oszczędzania	energii;	wspólne	badania,	testowanie	i	przygo-
towywanie	pilotażowych	inwestycji	na	małą	skalę	w	zakresie	odnawialnych	źródeł	energii;	opra-
cowywanie	transgranicznych	strategii	ochrony	i	wykorzystywania	naturalnych	zasobów,	obszarów	
i	krajobrazów;	tworzenie	i	zarządzanie	transgranicznymi	obszarami	chronionymi.

Działanie 2.2 sprawne i bezpieczne granice
Celem	działania	jest	zwiększenie	efektywności	infrastruktury	i	procedur	granicznych	oraz	podniesie-
nie	bezpieczeństwa	na	granicach.
Projekty	 realizowane	w	 tym	działaniu	mogą	 obejmować	m.in.:	wspólne	 inicjatywy	 zwiększające	
przejrzystość	i	efektywność	procedur	celnych	i	odprawy	granicznej;	strategiczne	projekty	dotyczące	
nowych	przejść	granicznych	 i	modernizacji	 już	 istniejących;	wspólne	przedsięwzięcia	mające	na	
celu	zwiększenie	bezpieczeństwa	granic,	w	tym	przede	wszystkim	zapobieganie	oraz	zwalczanie	
nielegalnych	migracji	i	przemytu,	walka	ze	zorganizowaną	przestępczością,	zapobieganie	przeno-
szeniu	przez	granicę	chorób	ludzi,	zwierząt	i	roślin.

Priorytet 3: współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych
Priorytet	koncentruje	się	na	działaniach	promujących	i	wspierających	współpracę	transgraniczną	po-
przez	rozbudowę	zdolności	instytucjonalnych,	jak	również	wspieranie	lokalnych	inicjatyw	w	zakresie	
współpracy	międzyludzkiej.

Działanie 3.1 Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej
Celem	 działania	 jest	 poprawa	 transgranicznych	 zdolności	 do	współpracy	 na	 poziomie	 lokalnym	
i	regionalnym.
Projekty	realizowane	w	tym	działaniu	mogą	obejmować	m.in.:	wspólne	inicjatywy	tworzące	struktu-
ry	współpracy	transgranicznej;	tworzenie	i	rozwój	trwałych	sieci	współpracy	między	organizacjami	
pozarządowymi	i	non	profit	w	specyficznych	dziedzinach,	np.	kultury	 i	dziedzictwa	kulturowego,	
środowiska	i	dziedzictwa	przyrodniczego,	młodzieży,	opieki	społecznej	i	zdrowotnej,	rozwoju	spo-



łeczności	lokalnych	itp.;	działania	zwiększające	możliwości	instytucjonalne	skierowane	na	rozwój	
transgranicznych	sieci	współpracy	władz	odpowiedzialnych	za	zarządzanie	specyficznymi	dziedzi-
nami,	np.	kultury	i	dziedzictwa	kulturowego,	środowiska	i	dziedzictwa	przyrodniczego,	młodzieży,	
opieki	społecznej	i	zdrowotnej,	rozwoju	społeczności	lokalnych	itp.

Działanie 3.2 Inicjatywy społeczności lokalnych
Celem	działania	jest	społeczna,	naukowa,	edukacyjna	i	kulturalna	integracja	obszaru	pogranicza.
Projekty	realizowane	w	tym	działaniu	mogą	obejmować	m.in.:	wspólne	inicjatywy	zwiększające	za-
angażowanie	społeczności	lokalnych	i	instytucji,	struktur	administracyjnych,	mediów	oraz	organiza-
cji	pozarządowych	w	realizację	działań	w	dziedzinach	takich,	jak:	ochrona	środowiska,	dziedzictwo	
przyrodnicze	i	kulturowe,	rozwój	społeczny	i	gospodarczy;	wspólne	inicjatywy	zwiększające	współ-
pracę	transgraniczną	szkół	oraz	uczelni	wyższych,	w	tym	wymiana	studentów,	uczniów,	nauczycieli	
oraz	naukowców,	konferencje	 i	 seminaria	naukowe;	konferencje,	 seminaria	 szkoleniowe	 i	wizyty	
studyjne	 służące	 wymianie	 dobrych	 praktyk	 i	 doświadczeń;	 przygotowywanie	 transgranicznych	
wydarzeń	 kulturalnych	 i	 sportowych;	 przygotowywanie	 pilotażowych	 i	 innowacyjnych	 projektów	
skupiających	 się	 na	wspólnych	wyzwaniach	 takich,	 jak:	 ochrona	 środowiska,	 promocja	 równo-
uprawnienia	płci	i	zrównoważonego	zatrudnienia,	rozwój	społeczny	i	gospodarczy.
Działanie	3.2	wdrażane	jest	poprzez	projekty	parasolowe.	Są	to	projekty,	w	których	jest	jeden	part-
ner	wiodący	(beneficjent)	i	wielu	innych	partnerów.	Beneficjent	projektu	parasolowego	ponosi	pełną	
odpowiedzialność	prawną	i	finansową	za	realizację	projektu	parasolowego.	Każdy	partner	wdraża	
określoną	część	projektu	(tzw.	mikroprojekt).	Wszystkie	działania	mikroprojektów	w	ramach	projek-
tu	parasolowego	muszą	tworzyć	ogólnie	zgodny	projekt	mający	wspólne	cele.	Działania	realizowane	
w	ramach	mikroprojektów	są	opisane	we	wniosku	o	dofinansowanie	projektu	parasolowego.	Mini-
malny	i	maksymalny	poziom	budżetu	projektu	parasolowego	oraz	minimalny	i	maksymalny	poziom	
budżetu	mikroprojektu	jest	ustalany	przez	WIZ.	Projekty	parasolowe	z	budżetem	przekraczającym	
350	tys.	euro	są	traktowane	priorytetowo.
Jedynie	beneficjenci	z	odpowiednimi	kompetencjami	i	mający	siedzibę	w	obszarze	wsparcia	progra-
mu	mogą	uczestniczyć	w	naborze	wniosków	o	dofinansowanie	projektów	parasolowych.	W	Polsce	
mogą	to	być	euroregiony	i	inne	organizacje	z	odpowiednim	doświadczeniem	we	wdrażaniu	projek-
tów	finansowanych	z	funduszy	UE,	przede	wszystkim	projektów	transgranicznych.
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1. reGionalny proGraM operacyJny 
 dla woJewÓdztwa dolnoŚląSkieGo
Głównym	celem	programu	jest	podniesienie	poziomu	życia	mieszkańców	Dolnego	Śląska	oraz	popra-
wa	konkurencyjności	regionu,	przy	respektowaniu	zasad	zrównoważonego	rozwoju.

Priorytety:
1.	Wzrost	konkurencyjności	dolnośląskich	przedsiębiorstw;
2.	Rozwój	społeczeństwa	informacyjnego	na	Dolnym	Śląsku;
3.	Rozwój	infrastruktury	transportowej	na	Dolnym	Śląsku;
4.	Poprawa	stanu	środowiska	naturalnego	oraz	bezpieczeństwa	ekologicznego	i	przeciwpowodziowe-
go	Dolnego	Śląska;
5.	Regionalna	infrastruktura	energetyczna	przyjazna	środowisku;
6.	Wykorzystanie	i	promocja	potencjału	turystycznego	i	kulturowego	Dolnego	Śląska;
7.	Rozbudowa	i	modernizacja	infrastruktury	edukacyjnej	na	Dolnym	Śląsku;
8.	Modernizacja	infrastruktury	ochrony	zdrowia	na	Dolnym	Śląsku;
9.	Odnowa	zdegradowanych	obszarów	miejskich	na	terenie	Dolnego	Śląska;
10.	Pomoc	techniczna.

Instytucją	Zarządzającą	jest	Zarząd	Województwa	Dolnośląskiego	(Departament	RPO,	Departament	
Budżetu	i	finansów,	Departament	Dyrektora	Generalnego,	Wydział	Audytu	Wewnętrznego).	Realizację	
części	Priorytetu	1.	Wzrost	konkurencyjności	dolnośląskich	przedsiębiorstw	powierzono	Dolnośląskiej	
Instytucji	Pośredniczącej	(m.in.	działanie	1.2).

priorytet 1: wzroSt konkurencyJnoŚci dolnoŚląSkich przedSiĘBiorStw
Celem	priorytetu	jest	wzrost	konkurencyjności	przedsiębiorstw	dolnośląskich,	głównie	poprzez	działa-
nia	wspomagające	rozwój	małych	i	średnich	przedsiębiorstw	(MŚP)	oraz	wzmocnienie	i	wykorzystanie	
potencjału	sektora	B+R	(badania	i	rozwój).	W	dłuższej	perspektywie	wpłynie	to	na	trwałą	poprawę	
zatrudnienia	oraz	stworzy	podstawy	do	rozwoju	gospodarki	opartej	na	wiedzy.
Organizacje	pozarządowe	należące	do	grona	instytucji	otoczenia	biznesu	mogą	brać	udział	w	konkur-
sach.

Działanie 1.2 Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla Instytucji otoczenia Biznesu
Celem	działania	jest	wzmocnienie	potencjału	dolnośląskich	przedsiębiorstw,	szczególnie	MŚP,	poprzez	
udzielenie	specjalistycznego	wsparcia	doradczego,	ułatwienie	nawiązywanie	nowych	kontaktów	go-
spodarczych	oraz	wzmocnienie	potencjału	usługowego	instytucji	otoczenia	biznesu	(IOB).
Przykładowe	projekty	to	m.in.:
•	dotacje	dla	MŚP	w	zakresie	nawiązywania	kontaktów	gospodarczych	(Schemat	C);
•	dotacje	na	doradztwo	i	inwestycje	dla	IOB	(Schemat	D);
•	przedsięwzięcia	z	zakresu	współpracy	międzynarodowej	 i	międzyregionalnej	w	celu	zapewnienia	
wymiany	dobrych	praktyk	oraz	doświadczeń	IOB	(Schemat	E).
W	schematach	C,	D	i	E	beneficjentami	są	IOB	–	instytucje	działające	nie	dla	zysku,	oferujące	przedsię-
biorcom	usługi	wspierające	w	szerokim	zakresie.	Pomoc	może	dotyczyć	zagadnień	związanych	z	two-
rzeniem,	prowadzeniem	 i	 rozwojem	przedsiębiorstwa.	Oferta	 instytucji	otoczenia	biznesu	obejmuje	
udzielanie	informacji,	szkolenia,	doradztwo,	usługi	B+R	itp.	Do	instytucji	otoczenia	biznesu	zalicza	
się	np.	regionalne	i	lokalne	agencje	rozwoju,	stowarzyszenia	przedsiębiorców	i	osób	działających	na	
ich	rzecz,	izby	gospodarcze,	samorządy	przedsiębiorców,	centra	wspierania	przedsiębiorczości,	inku-
batory	przedsiębiorczości,	centra	transferu	technologii,	instytucje	sfery	B+R,	fundusze	pożyczkowe,	
firmy	prywatne	świadczące	usługi	dla	przedsiębiorstw	itd.
Działanie	realizowane	jest	w	trybach:	konkursowym	i	indywidualnym.
Wartość	projektów	zależy	od	ich	formy:	od	10	tys.	do	100	tys.	zł	w	schemacie	C,	od	50	tys.	do	8	mln	
zł	w	schemacie	D.	Maksymalna	kwota	wsparcia	dla	projektów	z	zakresu	współpracy	międzynarodowej	
i	międzyregionalnej:	20	tys.	zł.
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Działanie 1.4 Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie
Celem	działania	 jest	wzmocnienie	 i	wykorzystanie	potencjału	 sektora	badawczo-rozwojowego	oraz	
infrastruktury	wspierającej	innowacyjność	i	przedsiębiorczość	w	regionie.
Przykładowe	projekty:
•	projekty	inwestycyjne	dotyczące	tworzenia	i	rozwoju	infrastruktury	wspierającej	innowacje,	np.	par-
ków	naukowo-technologicznych,	 inkubatorów	technologicznych,	centrów	transferu	technologii,	cen-
trów	innowacji,	jednostek	naukowych,	parków	przemysłowych,	inkubatorów	przedsiębiorczości;
•	projekty	z	zakresu	współpracy	międzynarodowej	i	międzyregionalnej	w	celu	zapewnienia	wymiany	
dobrych	praktyk	i	doświadczeń.
Działanie	realizowane	jest	w	trybach:	konkursowym	i	indywidualnym.
Wartość	projektów	(w	zależności	od	ich	rodzaju)	waha	się	między	500	tys.	a	40	mln	zł.	Maksymalna	
kwota	wsparcia	dla	projektów	z	zakresu	współpracy	międzynarodowej	i	międzyregionalnej:	20	tys.	zł.

priorytet 2: rozwÓJ SpołeczeŃStwa inForMacyJneGo na dolnyM ŚląSku
Celem	priorytetu	jest	wspieranie	konkurencyjności	województwa	dolnośląskiego	poprzez	rozwój	szero-
ko	rozumianej	regionalnej	i	lokalnej	infrastruktury	społeczeństwa	informacyjnego.
Organizacje	pozarządowe	wymienione	są	jako	beneficjenci	w	dwóch	działaniach.

Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
Celem	 działania	 jest	 poprawa	 dostępu	 do	 szerokopasmowego	 i	 bezpiecznego	 internetu	 na	 terenie	
województwa	dolnośląskiego.
Przykładowe	projekty:
•	budowa	i	rozbudowa	regionalnych	sieci	szkieletowych;
•	budowa	i	rozbudowa	sieci	dostępowych	do	sieci	szkieletowych;
•	wdrażanie	bezpiecznych	systemów	transmisji	danych;
•	 tworzenie	publicznych	punktów	dostępu	do	internetu;
•	przedsięwzięcia	z	zakresu	współpracy	międzynarodowej	 i	międzyregionalnej	w	celu	zapewnienia	
wymiany	dobrych	praktyk	i	doświadczeń.
Działanie	realizowane	jest	w	trybach:	konkursowym,	indywidualnym	i	systemowym.
Minimalna	wartość	projektów	to	150	tys.	zł.	Maksymalna	kwota	wsparcia	dla	projektów	z	zakresu	
współpracy	międzynarodowej	i	międzyregionalnej:	50	tys.	zł.

Działanie 2.2 Rozwój usług elektronicznych
Celem	działania	jest	rozwój	usług	świadczonych	drogą	elektroniczną,	w	tym	również	e-usług	publicz-
nych	realizowanych	przez	jednostki	administracji	publicznej.
Wspierane	są	przedsięwzięcia	na	poziomie	regionalnym,	ponadlokalnym	i	lokalnym,	związane	z	two-
rzeniem	i	wdrażaniem	systemów	informatycznych	zwiększających	dostępność	i	stopień	zaawansowa-
nia	usług	świadczonych	drogą	elektroniczną,	zwłaszcza	dotyczące:	interoperacyjnych	e-usług	opartych	
na	technologiach	informacyjno-komunikacyjnych;	systemów	informacyjnych,	w	tym	platform	e-usług	
i	portali	dedykowanych;	tworzenia	nowych	i	udoskonalania	istniejących	cyfrowych	baz	danych	oraz	
systemów	elektronicznej	archiwizacji;	zakupu	wyposażenia	niezbędnego	do	wdrożenia	i	administro-
wania	elektronicznymi	usługami;	przedsięwzięć	z	zakresu	współpracy	międzynarodowej	i	międzyregio-
nalnej	(m.in.	seminaria,	konferencje)	w	celu	zapewnienia	wymiany	dobrych	praktyk	oraz	doświadczeń.
Działanie	realizowane	jest	w	trybach:	konkursowym,	indywidualnym	i	systemowym.
Minimalna	wartość	projektów	 to	50	 tys.	 zł.	Maksymalna	kwota	wsparcia	dla	projektów	z	 zakresu	
współpracy	międzynarodowej	i	międzyregionalnej:	50	tys.	zł.

priorytet 4: poprawa Stanu ŚrodowiSka naturalneGo oraz BezpieczeŃStwa ekoloGiczneGo i prze-
ciwpowodzioweGo dolneGo ŚląSka
Celem	 priorytetu	 jest	 poprawa	 stanu	 środowiska	 naturalnego	 oraz	 bezpieczeństwa	 ekologicznego	
i	przeciwpowodziowego	Dolnego	Śląska.	Nie	mniej	niż	38%	projektów	powinno	być	realizowanych	na	
obszarach	wiejskich	i	małych	miast.
Organizacje	pozarządowe	wymienione	są	jako	beneficjenci	w	czterech	działaniach.
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Działanie 4.4 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe i zapobieganie suszom
Celem	działania	jest	zmniejszenie	zagrożenia	przeciwpowodziowego	i	suszy	oraz	zapobieganie	i	zwal-
czanie	ich	skutków	przez	wsparcie	budowy	i	modernizacji	niezbędnej	infrastruktury.
Przykładowe	projekty:
•	 regulacja	i	utrzymanie	cieków	wodnych;
•	 roboty	budowlane	i	zakup	wyposażenia	dla	obiektów	technicznej	ochrony	przeciwpowodziowej;
•	prace	ziemne	i	roboty	budowlane	związane	z	utrzymaniem	i	regulacją	cieków	wodnych;
•	przedsięwzięcia	z	zakresu	współpracy	międzynarodowej	 i	międzyregionalnej	w	celu	zapewnienia	
wymiany	dobrych	praktyk	i	doświadczeń.
Działanie	realizowane	jest	w	trybach:	konkursowym,	indywidualnym	i	systemowym.
Realizowane	są	przedsięwzięcia	o	całkowitej	kwocie	wydatków	kwalifikowanych	od	2	mln	do	40	mln	
zł.	Maksymalna	kwota	wsparcia	dla	projektów	z	zakresu	współpracy	międzynarodowej	i	międzyregio-
nalnej:	50	tys.	zł.

Działanie 4.5 Rekultywacja obszarów zdegradowanych
Celem	działania	jest	poprawa	jakości	środowiska	naturalnego	przez	rekultywację	obszarów	zdegrado-
wanych	polegającą	na	zagospodarowaniu	tych	terenów	na	cele	przyrodnicze,	rekreacyjno-wypoczyn-
kowe	oraz	gospodarki	proekologicznej.
Przykładowe	projekty:
•	 rekultywacja	 obszarów	 zdegradowanych	 polegająca	 na	 zagospodarowaniu	 tych	 terenów	 na	 cele	
przyrodnicze,	 rekreacyjno-wypoczynkowe	oraz	gospodarka	proekologiczna,	 z	wyłączeniem	przezna-
czenia	tych	terenów	na	działalność	komercyjną;
•	 likwidacja	nieczynnych	mogilników	i	składowisk	odpadów	niebezpiecznych;
•	przedsięwzięcia	z	zakresu	współpracy	międzynarodowej	 i	międzyregionalnej	w	celu	zapewnienia	
wymiany	dobrych	praktyk	i	doświadczeń.
Działanie	realizowane	jest	w	trybach:	konkursowym,	indywidualnym	i	systemowym.
Realizowane	 są	 przedsięwzięcia	 o	 całkowitej	 kwocie	 wydatków	 kwalifikowanych	 od	 500	 tys.	 do	
20	mln	zł.	Maksymalna	kwota	wsparcia	dla	projektów	z	zakresu	współpracy	międzynarodowej	i	mię-
dzyregionalnej:	30	tys.	zł.

Działanie 4.6 wsparcie instytucji zajmujących się zabezpieczeniem środowiska naturalnego
Celem	działania	jest	zwiększenie	ochrony	przed	skutkami	zagrożeń	naturalnych	i	technologicznych,	
usuwanie	ich	skutków,	przywracanie	środowiska	do	stanu	właściwego	oraz	wzmocnienie	wybranych	
elementów	systemu	zarządzania	środowiskiem.
Przykładowe	projekty:
•	 system	monitoringu	i	identyfikacji	zagrożeń;
•	wsparcie	instytucji	ochrony	chemicznej	i	biologicznej;
•	działania	związane	z	infrastrukturą	przeciwpożarową	i	rozminowywaniem;
•	przedsięwzięcia	zakresu	współpracy	międzynarodowej	i	międzyregionalnej	w	celu	zapewnienia	wy-
miany	dobrych	praktyk	i	doświadczeń.
Działanie	realizowane	jest	w	trybach:	konkursowym,	indywidualnym	i	systemowym.
Realizowane	są	przedsięwzięcia	o	całkowitej	kwocie	wydatków	kwalifikowanych	od	200	tys.	do	4	mln	
zł.	Maksymalna	kwota	wsparcia	dla	projektów	z	zakresu	współpracy	międzynarodowej	i	międzyregio-
nalnej:	30	tys.	zł.

Działanie 4.7 ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna
Celem	działania	jest	zachowanie	potencjału	środowiskowego	regionu.
Przykładowe	projekty:
•	działania	związane	z	zahamowaniem	strat	bioróżnorodności	biologicznej;
•	wzbogacanie	stanu	gatunkowego	drzewostanów;
•	odbudowa	i	udrażnianie	korytarzy	ekologicznych;
•	ochrona	i	utrzymanie	siedlisk	we	właściwym	stanie;
•	 renaturalizacja	obszarów	hydrograficznych	i	utrzymania	obszarów	wodno-błotnych;
•	 kształtowania	terenów	zieleni,	parków	i	lasów	komunalnych;
•	 rozwój	ogrodów	specjalnych	o	istotnym	znaczeniu	przyrodniczym;
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•	budowa,	modernizacja	i	doposażenie	infrastruktury	służącej	szeroko	pojętej	edukacji	ekologicznej;
•	przedsięwzięcia	z	zakresu	współpracy	międzynarodowej	 i	międzyregionalnej	w	celu	zapewnienia	
wymiany	dobrych	praktyk	i	doświadczeń.
Działanie	realizowane	jest	w	trybach:	konkursowym,	indywidualnym	i	systemowym.
Realizowane	są	przedsięwzięcia	o	całkowitej	kwocie	wydatków	kwalifikowanych	od	50	tys.	do	400	
tys.	zł	 (przy	czym	maksymalna	kwota	400	tys.	zł	nie	dotyczy	projektów	z	zakresu	szeroko	pojętej	
edukacji	ekologicznej).	Maksymalna	kwota	wsparcia	dla	projektów	z	zakresu	współpracy	międzynaro-
dowej	i	międzyregionalnej	to	30	tys.	zł.

priorytet 5: reGionalna inFraStruktura enerGetyczna przyJazna ŚrodowiSku
Celem	 priorytetu	 jest	 zapewnienie	 odpowiedniej	 sieci	 dystrybucji	 energii	 elektrycznej	 na	 potrzeby	
inwestycyjne	oraz	na	potrzeby	budownictwa	społecznego.
Organizacje	pozarządowe	mogą	brać	udział	w	konkursach	ogłaszanych	w	dwóch	działaniach.

Działanie 5.1 odnawialne źródła energii
Działanie	ma	na	celu	zwiększenie	udziału	energii	wytwarzanej	ze	źródeł	odnawialnych.
Przykładowe	projekty:
•	budowa	lub	modernizacja	jednostek	wytwarzania	energii	ze	źródeł	odnawialnych;
•	przedsięwzięcia	z	zakresu	współpracy	międzynarodowej	 i	międzyregionalnej	w	celu	zapewnienia	
wymiany	dobrych	praktyk	i	doświadczeń.
Działanie	realizowane	jest	w	trybach:	konkursowym,	indywidualnym	i	systemowym.
Wartość	projektów	mieści	się	w	przedziale:	300	tys.	–	10	mln	zł.	Maksymalna	kwota	wsparcia	dla	
projektów	z	zakresu	współpracy	międzynarodowej	i	międzyregionalnej	to	30	tys.	zł.

Działanie 5.3 Ciepłownictwo i kogeneracja
Działanie	ma	na	celu	poprawę	stanu	środowiska	poprzez	wsparcie	przedsięwzięć	dotyczących	produk-
cji	energii	cieplnej	oraz	produkcji	ciepła	i	energii	elektrycznej	w	układzie	kogeneracji.
Przykładowe	projekty:
•	budowa	lub	modernizacja	ciepłowni;
•	 inwestycje	w	zakresie	produkcji	ciepła	i	energii	elektrycznej	w	układzie	kogeneracji;
•	budowa	lub	modernizacja	sieci	dystrybucji	ciepła;
•	przedsięwzięcia	z	zakresu	współpracy	międzynarodowej	 i	międzyregionalnej	w	celu	zapewnienia	
wymiany	dobrych	praktyk	i	doświadczeń.
Działanie	realizowane	jest	w	trybach:	konkursowym,	indywidualnym	i	systemowym.
W	zależności	od	rodzaju	działania	wartość	projektów	mieści	się	w	przedziale:	500	tys.	do	20	mln	zł.	
Maksymalna	kwota	wsparcia	dla	projektów	z	zakresu	współpracy	międzynarodowej	i	międzyregional-
nej	to	30	tys.	zł.

priorytet 6: wykorzyStanie i proMocJa potencJału turyStyczneGo i kulturoweGo dolneGo ŚląSka
Celem	priorytetu	 jest	wzrost	 konkurencyjności	 dolnośląskiej	 oferty	 turystycznej	 oraz	wykorzystanie	
potencjału	kultury	i	dziedzictwa	przeszłości	w	celu	podniesienia	atrakcyjności	regionu	na	rynku	kra-
jowym	i	międzynarodowym.
Organizacje	pozarządowe	mogą	brać	udział	w	konkursach	ogłaszanych	w	czterech	działaniach	tego	
priorytetu.

Działanie 6.1 Turystyka uzdrowiskowa
Celem	działania	jest	wzrost	konkurencyjności	dolnośląskich	miejscowości	uzdrowiskowych.
Przykładowe	projekty:
•	modernizacja	architektury	zdrojowej;
•	promocja	turystyki	uzdrowiskowej;
•	przedsięwzięcia	z	zakresu	współpracy	międzynarodowej	 i	międzyregionalnej	w	celu	zapewnienia	
wymiany	dobrych	praktyk	i	doświadczeń.
Działanie	realizowane	jest	w	trybach:	konkursowym,	indywidualnym	i	systemowym.
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Minimalna	wartość	projektu	wynosi	100	tys.	(oprócz	projektów	dotyczących	wyłącznie	przedsięwzięć	
dostosowujących	obiekty	architektury	zdrojowej	do	potrzeb	osób	niepełnosprawnych).	Maksymalna	
kwota	wsparcia	dla	projektów	z	zakresu	współpracy	międzynarodowej	i	międzyregionalnej	to	30	tys.	zł.

Działanie 6.2 Turystyka aktywna
Celem	działania	jest	wsparcie	oraz	promocja	infrastruktury	niezbędnej	do	uprawiania	aktywnych	form	
turystyki.
Przykładowe	projekty:
•	modernizacja	i	budowa	infrastruktury	turystyki	aktywnej;
•	promocja	turystyki	aktywnej;
•	przedsięwzięcia	z	zakresu	współpracy	międzynarodowej	 i	międzyregionalnej	w	celu	zapewnienia	
wymiany	dobrych	praktyk	i	doświadczeń.
Działanie	realizowane	jest	w	trybach:	konkursowym,	indywidualnym	i	systemowym.
Minimalna	wartość	projektu	dla	projektów	promocyjnych	wynosi	100	tys.,	dla	pozostałych:	500	tys.	
zł.	Maksymalna	kwota	wsparcia	dla	projektów	z	zakresu	współpracy	międzynarodowej	i	międzyregio-
nalnej	to	30	tys.	zł.

Działanie 6.4 Turystyka kulturowa
Celem	działania	jest	bardziej	efektywne	wykorzystanie	obiektów	dziedzictwa	kulturowego	oraz	wspar-
cie	 działalności	 instytucji	 kultury,	 co	 przyczyni	 się	 do	 rozszerzenia	 oferty	 turystycznej	 i	 kulturalnej	
regionu.
Przykładowe	projekty:
•	dotyczące	obiektów	dziedzictwa	kulturowego;
•	dotyczące	obiektów	instytucji	kultury;
•	upowszechnianie	informacji	o	dziedzictwie	przeszłości	oraz	o	przedsięwzięciach	jednostek	kultury;
•	 informacja	i	promocja	turystyki	kulturowej;
•	 organizacja	imprez	i	wydarzeń	kulturalnych	o	znaczeniu	co	najmniej	regionalnym;
•	przedsięwzięcia	zakresu	współpracy	międzynarodowej	i	międzyregionalnej	w	celu	zapewnienia	wy-
miany	dobrych	praktyk	i	doświadczeń.
Działanie	realizowane	jest	w	trybach:	konkursowym,	indywidualnym	i	systemowym.
Minimalna	wartość	projektu:	100	tys.	zł.	Możliwa	jest	realizacja	projektów	z	zakresu	infrastruktury	
kultury	i	dziedzictwa	kulturowego	o	całkowitej	kwocie	wydatków	kwalifikowanych	do	20	mln	zł	(z	wy-
jątkiem:	projektów	dotyczących	konserwacji	 zabytków	 ruchomych;	 zabezpieczenia	 zabytków	przed	
kradzieżą	i	zniszczeniem;	digitalizacji	zasobów	dziedzictwa	kulturowego,	których	całkowita	wartość	
wydatków	kwalifikowanych	nie	może	przekroczyć	4	mln	zł).	Maksymalna	kwota	wsparcia	dla	projek-
tów	z	zakresu	współpracy	międzynarodowej	i	międzyregionalnej	to	30	tys.	zł.

Działanie 6.5 Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową
Celem	działania	jest	wzmocnienie	oraz	rozwój	regionalnych	produktów	turystycznych	realizowanych	
w	ramach	priorytetu.
Przykładowe	projekty:
•	budowa	lub	modernizacja	schronisk	turystycznych	prowadzonych	przez	jednostki	sektora	finansów	
publicznych	oraz	organizacje	pozarządowe;
•	 zapewnienie	bezpieczeństwa	turystom;
•	 informacja	i	promocja	regionu;
•	 e-usługi	w	dziedzinie	turystyki	i	kultury.
Działanie	realizowane	jest	w	trybach:	konkursowym,	indywidualnym	i	systemowym.
Minimalna	wartość	 projektów	dotyczących	 zakupu	urządzeń	 i	wyposażenia	 służących	 zwiększeniu	
bezpieczeństwa	turystów	wynosi	100	tys.,	zaś	500	tys.	zł	dla	projektów	dotyczących	organizacji	im-
prez	promujących	Dolny	Śląsk	o	znaczeniu	co	najmniej	regionalnym,	w	tym	wydarzeń	turystycznych	
i	kulturalnych.
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priorytet 7: rozBudowa i ModernizacJa inFraStruktury edukacyJneJ na dolnyM ŚląSku
Celem	priorytetu	jest	dostosowanie	kształcenia	do	potrzeb	gospodarki	opartej	na	wiedzy	oraz	do	wy-
mogów	rynku	pracy.
W	konkursach	ogłaszanych	w	działaniach	tego	priorytetu	mogą	brać	udział	osoby	prawne	prowadzące	
placówki	edukacyjne.

Działanie 7.1 Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego
Celem	 działania	 jest	 poprawa	 warunków	 infrastrukturalnych	 ośrodków	 akademickich	 służących	
podniesieniu	jakości	i	zwiększeniu	dostępności	kształcenia	na	poziomie	wyższym	z	uwzględnieniem	 
e-usług	w	edukacji.
Przykładowe	projekty:
•	budowa	i	modernizacja	obiektów	edukacyjnych	i	infrastruktury	naukowo-badawczej	wykorzystywa-
nej	w	zajęciach	dydaktycznych	(w	tym	laboratoria,	biblioteki);
•	budowa	i	modernizacja	infrastruktury	sportowej	funkcjonującej	przy	szkołach	wyższych;
•	budowa	i	modernizacja	infrastruktury	bazy	socjalnej	funkcjonującej	przy	szkołach	wyższych;
•	wyposażenie	obiektów	dydaktycznych	funkcjonujących	przy	szkołach	wyższych;
•	 inwestycje	związane	z	usuwaniem	barier	infrastrukturalnych	dla	osób	niepełnosprawnych;
•	 inwestycje	dotyczące	termomodernizacji	oraz	wykorzystania	energii	słonecznej.
•	przedsięwzięcia	z	zakresu	współpracy	międzynarodowej	 i	międzyregionalnej	w	celu	zapewnienia	
wymiany	dobrych	praktyk	i	doświadczeń.
Działanie	realizowane	jest	w	trybie	konkursowym,	indywidualnym	i	systemowym.
W	zależności	od	rodzaju	działania	wartość	projektów	mieści	się	w	przedziale:	200	tys.	–	20	mln	zł.	
Maksymalna	wartość	dla	projektów	dotyczących	szkolnictwa	artystycznego	wynosi	4	mln	zł.	Mak-
symalna	kwota	wsparcia	dla	projektów	z	zakresu	współpracy	międzynarodowej	i	międzyregionalnej	
w	zakresie	e-usług	w	edukacji	to	30	tys.	zł.

Działanie 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych
Celem	działania	jest	poprawa	warunków	nauczania	i	możliwości	rozwoju	osób	uczących	się	poprzez	
przedsięwzięcia	inwestycyjne	w	placówkach	edukacyjnych.
Przykładowe	projekty:
•	budowa	i	modernizacja	obiektów	edukacyjnych;
•	budowa	i	modernizacja	obiektów	sportowych	wykorzystywanych	w	systemie	edukacji;
•	budowa	i	modernizacja	infrastruktury	bazy	socjalnej;
•	wyposażenie	obiektów	dydaktycznych;
•	 inwestycje	związane	z	usuwaniem	barier	infrastrukturalnych	dla	niepełnosprawnych;
•	 inwestycje	dotyczące	termomodernizacji	oraz	wykorzystania	energii	słonecznej.
•	przedsięwzięcia	z	zakresu	współpracy	międzynarodowej	 i	międzyregionalnej	w	celu	zapewnienia	
wymiany	dobrych	praktyk	i	doświadczeń.
Działanie	realizowane	jest	w	trybach:	konkursowym,	indywidualnym	i	systemowym.
Realizowane	 są	 projekty	 o	wartości:	w	 przypadku	 projektów	 dotyczących	wyłącznie	wyposażenia:	
dla	przedszkoli	od	25	tys.	zł,	dla	pozostałych	jednostek	od	50	tys.	zł;	w	przypadku	projektów	infra-
strukturalnych	(w	tym	budowa	i	modernizacja)	obiektów:	przedszkoli	od	100	tys.	zł;	dla	pozostałych	
(z	wyjątkiem	szkolnictwa	artystycznego)	od	500	tys.	zł;	dla	szkolnictwa	artystycznego	od	500	tys.	
zł	do	4	mln	zł.	Maksymalna	kwota	wsparcia	dla	projektów	z	zakresu	współpracy	międzynarodowej	
i	międzyregionalnej	to	20	tys.	zł.

priorytet 9: odnowa zdeGradowanych oBSzarÓw MieJSkich na terenie dolneGo ŚląSka
Celem	priorytetu	jest	przeciwdziałanie	marginalizacji	obszarów	miast	województwa	dolnośląskiego,	na	
których	nasilają	się	negatywne	zjawiska	społeczne	i	ekonomiczne	oraz	ulega	degradacji	stan	fizyczny	
przestrzeni.

Działanie 9.1 odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tys. miesz-
kańców
Celem	działania	jest	odnowa	zdegradowanych	obszarów	miejskich	w	miastach	województwa	dolno-
śląskiego	liczących	powyżej	10	tys.	mieszkańców.



Przykładowe	projekty:
•	budowa,	remont	i	modernizacja	drobnej	infrastruktury	przestrzeni	publicznej;
•	wsparcie	infrastruktury	użytkowej;
•	 inwestycje	w	dziedzinie	mieszkalnictwa;
•	przedsięwzięcia	z	zakresu	współpracy	międzynarodowej	 i	międzyregionalnej	w	celu	zapewnienia	
wymiany	dobrych	praktyk	i	doświadczeń.
Wszystkie	projekty	planowane	do	realizacji	muszą	być	ujęte	w	ramach	Lokalnych	Programów	Rewi-
talizacji.
Działanie	realizowane	jest	w	trybach:	konkursowym,	indywidualnym	i	systemowym.
Minimalna	wartość	projektu	wynosi	100	tys.	Maksymalna	kwota	wsparcia	dla	projektów	z	zakresu	
współpracy	międzynarodowej	i	międzyregionalnej	to	30	tys.	zł.

Działanie 9.2 wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tys. 
mieszkańców
Celem	działania	jest	poprawa	warunków	mieszkaniowych	w	miastach	województwa	dolnośląskiego	
liczących	poniżej	10	tys.	mieszkańców.
Przykładowe	projekty:
•	 inwestycje	w	dziedzinie	mieszkalnictwa;
•	przedsięwzięcia	z	zakresu	współpracy	międzynarodowej	 i	międzyregionalnej	w	celu	zapewnienia	
wymiany	dobrych	praktyk	i	doświadczeń.
Wszystkie	projekty	planowane	do	realizacji	muszą	być	ujęte	w	ramach	Lokalnych	Programów	Rewi-
talizacji.
Działanie	realizowane	jest	w	trybach:	konkursowym,	indywidualnym	i	systemowym.
Minimalna	wartość	projektu	wynosi	100	tys.	Maksymalna	kwota	wsparcia	dla	projektów	z	zakresu	
współpracy	międzynarodowej	i	międzyregionalnej	to	30	tys.	zł.
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2. reGionalny proGraM operacyJny 
 woJewÓdztwa kuJawSko-poMorSkieGo
Głównym	celem	programu	 jest	poprawa	konkurencyjności	województwa	oraz	 spójności	 społeczno-
-gospodarczej	i	przestrzennej	jego	obszaru.

Priorytety:
1.	Rozwój	infrastruktury	technicznej;
2.	Zachowanie	i	racjonalne	użytkowanie	środowiska;
3.	Rozwój	infrastruktury	społecznej;
4.	Rozwój	infrastruktury	społeczeństwa	informacyjnego;
5.	Wzmocnienie	konkurencyjności	przedsiębiorstw;
6.	Wsparcie	rozwoju	turystyki;
7.	Wspieranie	przemian	w	miastach	i	w	obszarach	wymagających	odnowy;
8.	Pomoc	techniczna.

Za	realizację	programu	odpowiedzialna	jest	Instytucja	Zarządzająca:	Urząd	Marszałkowski	Wojewódz-
twa	Kujawsko-Pomorskiego	(Departament	Polityki	Regionalnej	i	Departament	Wdrażania	Regionalne-
go	Programu	Operacyjnego).

priorytet 2: zachowanie i racJonalne uŻytkowanie ŚrodowiSka
Celami	priorytetu	są	poprawa	jakości	środowiska	przyrodniczego,	ograniczenie	zanieczyszczeń	powie-
trza,	racjonalne	gospodarowanie	odpadami,	zwiększenie	udziału	energii	pochodzącej	ze	źródeł	odna-
wialnych,	zapobieganie	zagrożeniom	naturalnym	oraz	ochrona	i	promocja	zasobów	przyrodniczych.
Organizacje	pozarządowe	wymienione	są	jako	beneficjenci	dwóch	działań.

Działanie 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku
Celem	działania	 jest	wzrost	wykorzystania	odnawialnych	źródeł	energii	oraz	poprawa	zaopatrzenia	
ludności	w	gaz	ziemny.
Przykładowe	projekty:
•	budowa,	rozbudowa,	przebudowa	jednostek	wytwórczych	energii	elektrycznej	i	cieplnej	wykorzystu-
jących	energię	wody,	biomasy,	biogazu	oraz	energię	geotermiczną	i	słoneczną;
•	budowa,	przebudowa	sieci	przesyłowych	energii	elektrycznej	i	cieplnej	pochodzącej	ze	źródeł	odna-
wialnych;
•	budowa,	rozbudowa	sieci	dystrybucyjnych	i	przesyłowych	gazu	ziemnego.
Działanie	realizowane	jest	w	trybach:	konkursowym	i	indywidualnym.
W	zależności	od	typu	projektu,	jego	maksymalna	wartość	waha	się	między	10	mln	a	20	mln	zł.

Działanie 2.6 ochrona i promocja zasobów przyrodniczych
Celem	działania	jest	ochrona	i	promocja	zasobów	przyrodniczych	oraz	kształtowanie	postaw	ekolo-
gicznych.
Wspierane	są	projekty	z	zakresu:	ochrony	siedlisk	przyrodniczych	na	obszarach	chronionych;	zacho-
wania	różnorodności	gatunkowej;	udrażniania	korytarzy	ekologicznych;	edukacji	ekologicznej	(budo-
wa	ścieżek	dydaktycznych,	punktów,	wież	widokowych,	tablice	informacyjne);		wzbogacania	składu	
gatunkowego	drzewostanów.
Działanie	realizowane	jest	w	trybie	konkursowym.
W	zależności	od	typu	projektu,	jego	maksymalna	wartość	waha	się	między	400	tys.	a	2	mln	zł.

priorytet 3: rozwÓJ inFraStruktury SpołeczneJ
Celem	priorytetu	jest	poprawa	jakości	i	dostępności	usług	społecznych,	poprzez	inwestycje	w	infra-
strukturę	społeczną	(edukacyjną,	zdrowotną,	pomocy	społecznej,	kultury),	w	tym	dla	osób	niepełno-
sprawnych,	oraz	ochrona	i	zachowanie	dziedzictwa	kulturowego.
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Organizacje	pozarządowe	wymienione	są	jako	beneficjenci	wszystkich	trzech	działań	w	tym	prioryte-
cie,	ale	zaznaczono,	że	muszą	one	prowadzić	działalność	statutową	w	obszarze	objętym	wsparciem	
w	ramach	danego	działania.

Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej
Celem	działania	jest	rozwój	i	poprawa	stanu	infrastruktury	wykorzystywanej	dla	celów	edukacyjnych,	
dla	podniesienia	jakości	kształcenia	prowadzącego	do	zwiększenia	poziomu	wykształcenia,	kwalifika-
cji	i	dostosowania	umiejętności	do	potrzeb	rynku	pracy	oraz	wyrównywanie	szans	edukacyjnych	dzieci	
i	młodzieży	z	obszarów	wiejskich.
Przykładowe	projekty:
•	budowa,	rozbudowa,	przebudowa	obiektów	dydaktycznych	oraz	adaptacja	obiektów	na	cele	dydak-
tyczne	na	wszystkich	poziomach	kształcenia;
•	budowa,	rozbudowa,	przebudowa	obiektów	sportowo-rekreacyjnych	placówek	edukacyjnych;
•	budowa,	rozbudowa,	przebudowa	infrastruktury	technicznej	i	sanitarnej;
•	 zakup	wyposażenia	obiektów	(wyłącznie	w	połączeniu	z	realizacją	projektu	inwestycyjnego).
Działanie	realizowane	jest	w	trybach:	konkursowym	i	indywidualnym.
W	przypadku	projektów	rozwoju	infrastruktury	szkolnictwa	artystycznego,	maksymalna	wartość	pro-
jektów	wynosi	4	mln	zł.

Działanie 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej
Celem	działania	 jest	poprawa	jakości	świadczonych	usług	medycznych,	w	tym	lecznictwa	specjali-
stycznego	oraz	poprawa	skuteczności	pomocy	społecznej.
Przykładowe	projekty:
•	przebudowa	i	rozbudowa	obiektów	ochrony	zdrowia;
•	budowa	obiektów	infrastrukturalnych	służących	pomocy	społecznej,	w	tym	opiekuńczo-wychowaw-
czej;
•	 zakup	aparatów	i	urządzeń	medycznych	służących	do	diagnostyki,	terapii	i	rehabilitacji	z	wyłącze-
niem	wyrobów	jednorazowego	użytku;
•	dostosowanie	obiektów	do	użytkowania	nowego	sprzętu	wyłącznie	w	połączeniu	z	projektami	wy-
mienionymi	w	poprzednim	punkcie;
•	przebudowa	i	rozbudowa	obiektów	pomocy	społecznej	 i	służących	realizacji	działań	opiekuńczo-
-wychowawczych;
•	budowa	obiektów	infrastrukturalnych	służących	pomocy	społecznej,	w	tym	opiekuńczo-wychowaw-
czej.
Działanie	realizowane	jest	w	trybach:	konkursowym	i	indywidualnym.

Działanie 3.3 Rozwój infrastruktury kultury
Działanie	ma	poprawić	stan	infrastruktury	kultury	w	celu	zwiększenia	standardu	i	dostępności	świad-
czonych	usług	oraz	ochrony	i	zachowania	dziedzictwa	kulturowego.
Przykładowe	projekty:
•	budowa,	rozbudowa,	przebudowa	obiektów	kultury	o	znaczeniu	regionalnym,	wraz	z	przystosowa-
niem	obiektów	kultury	dla	osób	niepełnosprawnych;
•	 inwestycje	z	zakresu	rewaloryzacji,	restauracji,	renowacji	obiektów	i	zespołów	zabytkowych,	wraz	
z	otoczeniem,	nie	związanych	z	mieszkalnictwem;
•	 zakup	lub	renowacja	wyposażenia	trwałego	do	prowadzenia	działalności	kulturalnej;
•	 konserwacja	ruchomych	obiektów	dziedzictwa	kulturowego,	w	tym	np.	zbiorów	muzealnych,	archi-
waliów,	starodruków;
•	 zakup	i	instalacja	systemów	zabezpieczeń	obiektów	i	zespołów	zabytkowych	przed	pożarem,	kra-
dzieżą	i	zniszczeniem;
•	 tworzenie	kompleksowych	systemów	informacji	w	zakresie	kultury	oraz	na	rzecz	promocji	w	zakre-
sie	kultury;
•	 tworzenie	wirtualnych	muzeów,	galerii,	fonotek,	filmotek,	cyfrowych	bibliotek,	czytelni.
Działanie	realizowane	jest	w	trybach:	konkursowym	i	indywidualnym.
W	zależności	od	typu	projektu,	jego	maksymalna	wartość	waha	się	od	4	mln	do	20	mln	zł.
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priorytet 4: rozwÓJ inFraStruktury SpołeczeŃStwa inForMacyJneGo
Celem	priorytetu	jest	stworzenie	warunków	dla	rozwoju	społeczeństwa	informacyjnego	w	regionie.
Organizacje	pozarządowe	wymienione	są	jako	beneficjenci	dwóch	działań.

Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury ICT
Celem	działania	jest	stworzenie	bazy	dla	wdrożenia	nowoczesnych	technologii	informacyjnych	i	komu-
nikacyjnych	(Information	and	communication	technologies,	ICT).
Przykładowe	projekty:
•	budowa	i	rozbudowa	regionalnych/	lokalnych	bezpiecznych	i	szerokopasmowych	sieci	współdziała-
jących	ze	szkieletowymi	sieciami	regionalnymi/	krajowymi;
•	 roboty	budowlane	dotyczące	obiektów	i	infrastruktury	technicznej	niezbędnej	dla	tworzenia/unowo-
cześniania	sieci	i	systemów	telekomunikacyjnych/	informatycznych,	wraz	z	zakupem	sprzętu	i	opro-
gramowania;
•	budowa	i	rozbudowa	oraz	wyposażenie	inwestycyjne	centrów	zarządzania	sieciami	regionalnymi/	
lokalnymi	oraz	regionalnego	centrum	danych;
•	budowa	 i	 rozbudowa	 oraz	wyposażenie	 inwestycyjne	 obiektów	 na	 rzecz	 tworzenia	 regionalnych	
ośrodków	działających	w	zakresie	społeczeństwa	informacyjnego;
•	adaptacja	pomieszczeń	i	wyposażenie	w	celu	utworzenia	inkubatora	ICT;
•	projekty	z	zakresu	wyposażenia	inwestycyjnego,	typu	kamery,	czujniki,	inne	urządzenia	do	monito-
rowania	szerokiego	zakresu	zjawisk	w	połączeniu	z	projektami	budowlanymi;
•	 zakupy	inwestycyjne	oraz	roboty	budowlane	związane	z	tworzeniem	publicznych	punktów	dostępu	
do	internetu;
•	 szkolenia	z	zakresu	wykorzystania	narzędzi	ICT.
Działanie	realizowane	jest	w	trybach:	konkursowym	i	indywidualnym.

Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności
Celem	działania	jest	stosowanie	w	usługach	publicznych	technologii	informacyjnych	i	komunikacyj-
nych.
Przykładowe	projekty:
•	budowa	i	unowocześnianie	zintegrowanych	i/lub	tematycznych	systemów	informacyjnych	o	oddzia-
ływaniu	lokalnym	i	ponadlokalnym	przy	wykorzystaniu	narzędzi	ICT;
•	 zakupy	 inwestycyjne	oraz	 roboty	budowlane	umożliwiające	świadczenie	usług	z	wykorzystaniem	
narzędzi	ICT;
•	budowa	platform	edukacyjnych	ICT	wspomagających	system	edukacji	poprzez	wykorzystanie	nowo-
czesnych	narzędzi	nauczania	oraz	umożliwiających	interaktywny	kontakt:	szkoła	–	nauczyciel	–	uczeń	
–	rodzice;
•	 szkolenia	z	zakresu	wykorzystania	narzędzi	ICT.
Działanie	realizowane	jest	w	trybach:	konkursowym	i	indywidualnym.

priorytet 5: wzMocnienie konkurencyJnoŚci przedSiĘBiorStw
Celem	priorytetu	jest	wzmocnienie	konkurencyjności	przedsiębiorstw	województwa	kujawsko-pomor-
skiego,	w	tym	wzrost	ich	potencjału	ekonomicznego,	innowacyjnego,	wzrost	przedsiębiorczości	oraz	
zwiększenie	zatrudnienia.
Wśród	 beneficjentów	 czterech	 działań	wymienione	 są	m.in.:	 organizacje	 pozarządowe	 i	 instytucje	
otoczenia	biznesu.

Działanie 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu
Celem	działania	jest	zapewnienie	wysokiej	jakości	zróżnicowanych	usług	ułatwiających	prowadzenie	
i	rozwĳanie	działalności	gospodarczej.
Przykładowe	projekty:
•	projekty	mające	na	celu	poprawę	 jakości	oraz	dostępu	do	usług	związanych	z	 zaawansowanym	
wsparciem	dla	przedsiębiorstw;
•	powiększenie	puli	istniejących	funduszy	pożyczkowych	oraz	poręczeń	kredytowych;
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•	wydatki	na	nabycie	usług	doradczych	służących	zwiększeniu	zdolności	do	świadczenia	usług	dla	
przedsiębiorców.
Wśród	beneficjentów	wymienione	są	instytucje	wspomagające	tworzenie,	prowadzenie	i	rozwój	przed-
siębiorstw.
Działanie	realizowane	jest	w	trybach:	konkursowym	i	indywidualnym.

Działanie 5.4 wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii
Celem	działania	jest	wykorzystanie	potencjału	nauki	i	jednostek	B+RT	do	osiągnięcia	wzrostu	kon-
kurencyjności	regionu.
Przykładowe	projekty:
•	projekty	mające	na	celu	transfer	technologii	i	udoskonalanie	sieci	współpracy	obejmujące	wyposa-
żenie	w	środki	i	zasoby	związane	z	tworzeniem	i	rozwojem	powiązań	kooperacyjnych	realizowane	w	
ramach	współpracy	przedsiębiorstw	oraz	instytucji	B+RT;
•	projekty	obejmujące	roboty	oraz	wyposażenie	w	środki	i	zasoby	związane	z	tworzeniem	i	funkcjono-
waniem	struktur	wsparcia	na	rzecz	inkubacji	i	rozwoju	naukowo-technologicznego;
•	projekty	mające	na	celu	wparcie	na	rzecz	B+RT	w	przedsiębiorstwach	oraz	obejmujące	wyposaże-
nie	w	środki	i	zasoby	związane	z	badaniami	stosowanymi	i	pracami	rozwojowymi;
•	projekty	mające	na	celu	rozwój	przedsiębiorstw	obejmujące	wyposażenie	w	środki	i	zasoby	niezbęd-
ne	do	inkubacji	przedsiębiorstw	innowacyjnych;
•	wdrożenie	wyników	prac	B+RT;
•	doradztwo	mające	na	celu	podniesienie	poziomu	transferu	technologii	z	nauki	do	gospodarki.
Beneficjenci	to	m.in.:	organizacje	pozarządowe	o	charakterze	non	profit	działające	w	sferze	współpra-
cy	gospodarki	i	nauki	(np.	klastry,	parki	technologiczne).
Działanie	realizowane	jest	w	trybach:	konkursowym	i	indywidualnym.
W	zależności	od	typu	projektu,	jego	maksymalna	wartość	waha	się	od	400	tys.	do	40	mln	zł.

Działanie 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów
Celem	działania	jest	wzmocnienie	pozycji	rynkowej	przedsiębiorstw,	utrwalanie	ich	marek	w	obszarze	
rynku	europejskiego,	intensyfikacja	międzynarodowej	współpracy	gospodarczej	przedsiębiorstw,	a	tym	
samym	kreowanie	korzystnego	wizerunku	regionu	na	gospodarczej	mapie	Europy.
Przykładowe	projekty:
•	wsparcie	promocji	produktów	regionalnych	i	lokalnych;
•	przygotowanie	i	prezentacja	oferty	handlowej	przedsiębiorstw	i	grup	przedsiębiorstw	na	targach	i	
wystawach	poza	granicami	kraju	lub	krajowych	o	charakterze	międzynarodowym;
•	dofinansowanie	kosztów	udziału	w	zagranicznych	lub	krajowych	o	charakterze	międzynarodowym	
imprezach	 targowo-wystawienniczych,	 udziału	 przedsiębiorców	 i	 grup	 kooperacyjnych	w	wyjazdo-
wych	misjach	gospodarczych	poza	granice	kraju;
•	 tworzenie	i	rozwój	sieci	współpracy	między	przedsiębiorstwami	i	innymi	podmiotami.
Beneficjenci	to	m.in.:	instytucje	otoczenia	biznesu;	organizacje	pozarządowe,	w	tym	Lokalne	Grupy	
Działania.
Działanie	realizowane	jest	w	trybie	konkursowym.
W	zależności	od	typu	projektu,	maksymalna	kwota	wsparcia	waha	się	od	40	tys.	do	100	tys.	zł.

Działanie 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje
Celem	działania	jest	poprawa	atrakcyjności	lokalizacyjnej	regionu	dla	wzrostu	poziomu	inwestycji,	w	
tym	inwestycji	zagranicznych.
Przykładowe	projekty:
•	 inwestycje	polegające	na	uzupełnieniu	brakujących	 elementów	uzbrojenia	 technicznego	 terenów	
inwestycyjnych	dla	poprawy	ich	atrakcyjności	lokalizacyjnej;
•	wsparcie	kompleksowego	uzbrojenia	terenu	jako	inwestycyjny.
Beneficjenci	 to	m.in.:	 instytucje	 otoczenia	 biznesu	 o	 charakterze	 non-profit	 świadczące	 usługi	 dla	
przedsiębiorców.
Działanie	realizowane	jest	w	trybach:	konkursowym	i	indywidualnym.
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priorytet 6: wSparcie rozwoJu turyStyki
Celami	priorytetu	są:	ochrona	i	waloryzacja	dziedzictwa	przyrodniczego,	promowanie	walorów	przy-
rodniczych	obejmujących	zadania	związane	z	ochroną,	rewaloryzacją	oraz	udostępnianiem	obszarów	
chronionych	(z	tytułu	ustawy	o	ochronie	przyrody);	wzrost	znaczenia	turystyki	jako	czynnika	rozwoju	
społeczno-gospodarczego	województwa	poprzez	lepsze	wykorzystanie	walorów	przyrodniczych	i	dzie-
dzictwa	kulturowego;	rozwój	infrastruktury	turystycznej	i	uzdrowiskowej	szczególnie	na	obszarach	o	
wysokich	walorach	przyrodniczych	i	bogatych	zasobach	naturalnych;	wzbogacenie	oferty	usług	tury-
stycznych	i	poprawa	ich	jakości,	rozwój	nowych,	zrównoważonych	form	turystyki;	wsparcie	w	zakresie	
promocji	 i	 informacji	 turystycznej	 ukierunkowane	na	 kreowanie	 regionalnych	produktów	 turystycz-
nych.
Organizacje	pozarządowe	wymienione	są	wśród	beneficjentów	obu	działań	w	tym	priorytecie.

Działanie 6.1 Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze
Celem	działania	 jest	 promowanie	walorów	przyrodniczych	 oraz	 ochrona	 i	waloryzacja	 dziedzictwa	
przyrodniczego.
Przykładowe	projekty:
•	 kompleksowe	przedsięwzięcia	z	zakresu	ochrony,	rewaloryzacji	i	udostępniania	obszarów	chronio-
nych	obejmujące	budowę,	rozbudowę	lub	modernizację	infrastruktury	kierunkującej	ruch	turystyczny	
w	wyznaczone	miejsca	na	obszarach	cennych	przyrodniczo;
•	wykonanie	i	przebudowa	schronów	kajakowych	i	rowerowych;
•	 stworzenie	punktów	widokowych.
W	ramach	działania	stosowane	są	tryby:	konkursowy	i	indywidualny.

Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych
Celem	działania	jest	wzrost	znaczenia	usług	turystycznych,	wsparcie	inwestycji	niezbędnych	do	wła-
ściwego	 i	 zrównoważonego	 rozwoju	 infrastruktury	 służącej	 rozwojowi	 specyficznych	 form	 turystyki	
oraz	urządzeń	lecznictwa	uzdrowiskowego	oraz	wsparcie	w	zakresie	promocji	i	informacji	turystycznej	
oraz	produktów	turystycznych.
Przykładowe	projekty:
•	 rozwój	zagospodarowania	infrastruktury	wypoczynkowo-uzdrowiskowej;
•	budowa,	przebudowa	i	rozbudowa	infrastruktury	oraz	obiektów	o	znaczeniu	regionalnym	lub	po-
nadregionalnym	służących	rozwojowi	specyficznych	form	turystyki;
•	budowa,	przebudowa	i	rozbudowa	urządzeń	lecznictwa	uzdrowiskowego;
•	budowa	i	wyposażenie	o	charakterze	inwestycyjnym	bazy	turystycznej;
•	dostosowanie	istniejącej	infrastruktury	obiektów	turystycznych	i	rekreacyjno-sportowych	do	potrzeb	
osób	niepełnosprawnych;
•	opracowanie,	rozwój	i	promocja	produktów	turystycznych,	uzdrowiskowych	i	tradycyjnych;
•	 integracja	 i	 rozbudowa	regionalnego	systemu	informacji	 turystycznej	oraz	 jednolitego,	ogólnopol-
skiego	systemu	informacji	turystycznej;
•	 organizacja	kampanii	reklamowych	promujących	walory	turystyczne	województwa	w	kraju	i	poza	
jego	granicami.
Działanie	realizowane	jest	w	trybach:	konkursowym	i	tryb	indywidualnym.

priorytet 7: wSpieranie przeMian w MiaStach i w oBSzarach wyMaGaJących odnowy
Celami	priorytetu	są:	wielofunkcyjne	wykorzystanie	 zdegradowanych	obszarów	zlokalizowanych	na	
terenach	miejskich	 poprzez	 zagospodarowanie	 obiektów	 pełniących	 funkcje	 społeczne,	 kulturalne,	
turystyczne,	edukacyjne,	sportowe	oraz	ożywienie	gospodarcze,	nadanie	nowych	funkcji	 infrastruk-
turze,	tkance	architektoniczno-urbanizacyjnej	zdegradowanych	części	miast,	terenów	oraz	obiektów	
poprzemysłowych	i	powojskowych.
Organizacje	pozarządowe	wymienione	są	wśród	beneficjentów	obu	działań	w	tym	priorytecie,	ale	za-
znaczono,	że	muszą	one	prowadzić	działalność	statutową	w	obszarze	objętym	wsparciem	w	ramach	
danego	działania.



Działanie 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast
Celami	działania	są	wielofunkcyjne	wykorzystanie	zdegradowanych	obszarów	zlokalizowanych	na	te-
renach	miejskich	rozwój	społeczno-gospodarczy	obszarów	miejskich	oraz	poprawa	warunków	życia	
mieszkańców	miast.
Przykładowe	projekty:
•	 zagospodarowanie	i	uporządkowanie	zdegradowanych	przestrzeni	w	tkance	urbanistycznej	miast	z	
przeznaczeniem	na	funkcje	publiczne;
•	porządkowanie	historycznych	centrów	miast	w	strefach	ochrony	konserwatorskiej,	wraz	z	dostoso-
waniem	do	potrzeb	osób	niepełnosprawnych;
•	 roboty	budowlane	w	obiektach	użyteczności	publicznej;
•	prace	restauratorskie	i	konserwatorskie	budynków	ujętych	w	rejestrze	zabytków	oraz	budynków	o	
potwierdzonej	wartości	architektonicznej	i	znaczeniu	historycznym	(ujęte	w	ewidencji	zabytków),	w	
tym	ich	adaptacja	na	cele:	gospodarcze,	społeczne,	edukacyjne,	turystyczne	lub	kulturalne,	przyczy-
niające	się	do	tworzenia	miejsc	pracy,	wraz	z	dostosowaniem	do	potrzeb	osób	niepełnosprawnych;
•	 tworzenie	 stref	 bezpieczeństwa	w	 celu	 zapobiegania	 przestępczości	 w	 zagrożonych	 patologiami	
społecznymi	obszarach	miast,
•	wymiana	 lub	modernizacja	zdegradowanej	 infrastruktury	 technicznej	na	obszarach	 rewitalizowa-
nych.
Działanie	realizowane	jest	w	trybie	konkursowym.

Działanie 7.2 Adaptacja do nowych funkcji społeczno-gospodarczych terenów poprzemysłowych i 
powojskowych
Celem	działania	jest	nadanie	nowych	walorów	użytkowych	terenom	poprzemysłowym	oraz	wspieranie	
przedsięwzięć	adaptacyjnych	na	terenach	powojskowych.
Przykładowe	projekty:
•	przebudowa	i	remont	obiektów	poprzemysłowych/	powojskowych;
•	uzupełnienie	istniejącej	zabudowy,	remont	istniejących	użytkowanych	oraz	niezagospodarowanych	
budynków	na	cele:	gospodarcze,	edukacyjne,	turystyczne,	rekreacyjne,	społeczne	i	kulturalne,	wraz	
z	 zagospodarowaniem	przyległego	otoczenia,	przyczyniające	 się	do	 likwidacji	 istotnych	problemów	
gospodarczych	lub	społecznych	na	obszarze	poprzemysłowym	i	powojskowym.
•	kompleksowe	przygotowanie	terenu	przeznaczonego	pod	działalność	gospodarczą,	z	wyłączeniem	
infrastruktury	służącej	mieszkańcom,	wyburzanie	starych	obiektów,	a	także	dostosowanie	istniejących	
obiektów	do	potrzeb	prowadzenia	działalności	gospodarczej	oraz	tworzenia	i	rozwĳania	inkubatorów	
przedsiębiorczości	na	obszarach	poprzemysłowych	i	powojskowych.
Działanie	realizowane	jest	w	trybach:	konkursowym	i	indywidualnym.
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3. reGionalny proGraM operacyJneGo 
 woJewÓdztwa luBelSkieGo
Głównym	celem	programu	 jest	 podniesienie	 konkurencyjności	 Lubelszczyzny	prowadzące	do	 szyb-
szego	wzrostu	gospodarczego	oraz	zwiększenia	zatrudnienia	z	uwzględnieniem	walorów	naturalnych	
i	kulturowych	regionu.

Priorytety:
1.	Przedsiębiorczość	i	innowacje;
2.	Infrastruktura	ekonomiczna;
3.	Atrakcyjność	obszarów	miejskich	i	tereny	inwestycyjne;
4.	Społeczeństwo	informacyjne;
5.	Transport;
6.	Środowisko	i	czysta	energia;
7.	Kultura,	turystyka	i	współpraca	międzyregionalna;
8.	Infrastruktura	społeczna;
9.	Pomoc	techniczna.

Instytucją	Zarządzającą	jest	Urząd	Marszałkowski	Województwa	Lubelskiego	(Departament	Strategii	
i	Rozwoju	Regionalnego).	Instytucją	Pośredniczącą	II	stopnia	jest	Lubelska	Agencja	Wspierania	Przed-
siębiorczości	(m.in.	dla	priorytetu	2.).

priorytet 2: inFraStruktura ekonoMiczna
Celem	priorytetu	jest	stworzenie	przyjaznego	otoczenia	dla	prowadzenia	działalności	gospodarczej	na	
obszarze	województwa	lubelskiego.
Projekty	wybierane	są	w	trybie	konkursowym.	Organizacje	pozarządowe	są	wymienione	wprost	wśród	
beneficjentów	jednego	działania.	Wśród	projektodawców	dwóch	innych	działań	w	tym	priorytecie	wy-
mieniane	są	instytucje	otoczenia	biznesu	(którymi	mogą	być	także	organizacje	pozarządowe).

Działanie 2.1 Instrumenty pożyczkowe i poręczeniowe dla przedsiębiorstw
Celem	działania	jest	ułatwienie	dostępu	przedsiębiorstw	do	zewnętrznych	źródeł	finansowania	inwestycji.
Projektodawcami	w	obu	poddziałaniach	mogą	być	organizacje	pozarządowe	będące	instytucjami	oto-
czenia	biznesu.

Poddziałanie 2.1.1 Dokapitalizowanie i tworzenie funduszy pożyczkowych
Wspierane	są	projekty	zakładające	tworzenie	nowych	i	dokapitalizowanie	istniejących	regionalnych	
i	lokalnych	funduszy	pożyczkowych,	wyodrębnionych	księgowo.	fundusze	pożyczkowe,	które	uzy-
skają	dofinansowanie,	będą	udzielać	pożyczek	przedsiębiorcom	z	sektora	małych	i	średnich	przed-
siębiorstw	(MŚP)	realizującym	przedsięwzięcia	na	terenie	województwa	lubelskiego.
Minimalna	wartość	projektu	wynosi	5,27	mln	zł.	Kwota	wsparcia	dla	funduszy	nie	może	być	niższa	
niż	5	mln	zł.

Poddziałanie 2.1.2 Dokapitalizowanie i tworzenie funduszy poręczeń kredytowych
Wspierane	są	projekty	zakładające	tworzenie	nowych	i	dokapitalizowanie	istniejących	regionalnych	
i	 lokalnych	 funduszy	poręczeń	kredytowych,	wyodrębnionych	księgowo.	fundusze	poręczeń	kre-
dytowych,	które	uzyskają	dofinansowanie,	będą	udzielać	poręczeń	kredytowych	przedsiębiorcom	
z	sektora	MŚP	realizującym	przedsięwzięcia	na	terenie	województwa	lubelskiego.
Minimalna	wartość	projektu	wynosi	5,27	mln	zł.	Kwota	wsparcia	dla	funduszy	nie	może	być	niższa	
niż	5	mln	zł.

Działanie 2.3 wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy
Celem	działania	jest	wsparcie	instytucji	otoczenia	biznesu	i	transferu	wiedzy	poprzez	inwestycje	i	do-
radztwo.



174

W	Schemacie	A	wspierane	są	projekty	zakładające	roboty	budowlane	w	zakresie	tworzenia	i	rozwoju	
parków	przemysłowych,	technologicznych,	naukowych,	naukowo-technologicznych	oraz	inkubatorów	
przedsiębiorczości,	 inicjatyw	klastrowych,	centra	doskonałości,	centra	zaawansowanych	technologii	
szczególnie	w	dziedzinach	wysokich	technologii	oraz	zakup	wyposażenia	niezbędnego	do	funkcjono-
wania	wymienionych	wyżej	obiektów.
W	Schemacie	B	wspierane	są	projekty	doradcze	i	promocyjne.
Wartość	projektów:	dla	Schematu	A	minimalnie	134	tys.,	maksymalnie	9	mln	zł;	dla	Schematu	B	
minimalnie	14	tys.,	maksymalnie	100	tys.	zł.	Kwoty	wsparcia:	dla	Schematu	A	minimalnie	113	tys.,	
maksymalnie	5	mln	zł;	dla	Schematu	B	minimalnie	11	tys.,	maksymalnie	56	tys.	zł.

Działanie 2.4 Marketing gospodarczy
Celem	działania	jest	promocja	gospodarcza	województwa	lubelskiego.
Organizacje	pozarządowe	nie	działające	w	celu	osiągnięcia	zysku	oraz	instytucje	otoczenia	biznesu	są	
wymienione	wśród	projektodawców	w	Schemacie	B.
Przykłady	projektów	wspieranych	w	Schemacie	B:
•	organizacja	kampanii	promocyjnych	mających	na	celu	stworzenie	 i	promocję	marki	regionu	oraz	
marek	lokalnych	i	promocję	województwa	w	kraju	i	za	granicą;
•	 stworzenie	i	rozwĳanie	regionalnych	oraz	lokalnych	systemów	obsługi	inwestora;
•	 rozwĳanie	systemów	poprawiających	przedsiębiorcom,	inwestorom	dostęp	do	informacji,	m.in.	po-
przez	tworzenie	elektronicznych	portali	biznesu	oraz	baz	danych,	np.	banków	informacji	gospodarczej,	
baz	eksporterów,	baz	danych	o	dostępnych	terenach	i	obiektach	inwestycyjnych.
Wartość	projektów	dla	Schematu	B	wynosi	minimalnie	100	 tys.,	maksymalnie	2,7	mln	zł.	Kwoty	
wsparcia	dla	Schematu	B	wynoszą	minimalnie	85	tys.,	maksymalnie	1,5	mln	zł.

priorytet 3: atrakcyJnoŚĆ oBSzarÓw MieJSkich i tereny inweStycyJne
Celem	priorytetu	jest	wzrost	atrakcyjności	inwestycyjnej	regionu	poprzez	wsparcie	dla	obszarów	rewi-
talizowanych	i	terenów	inwestycyjnych.
Projekty	wybierane	są	w	trybie	konkursowym	i	indywidualnym.	Wśród	beneficjentów	jednego	z	działań	
w	tym	priorytecie	wymieniono	m.in.:	organizacje	pozarządowe,	instytucje	i	organizacje	zajmujące	się	
walką	z	bezdomnością	i	mieszkaniami	chronionymi	(np.	dla	wychodzących	z	więzień),	podmioty	nie	
działające	dla	zysku,	zajmujące	się	integracją	różnych	grup	społecznych.

Działanie 3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich
Celem	działania	jest	przywrócenie	zdegradowanym	obszarom	miejskim,	w	tym	poprzemysłowym	i	po-
wojskowym	funkcji	gospodarczych,	edukacyjnych,	turystycznych,	społecznych	i	kulturalnych,	a	także	
zwiększenie	atrakcyjności	inwestycyjnej	regionu	oraz	poprawa	warunków	życia	mieszkańców.
Przykładowe	projekty:
•	porządkowanie	historycznej	tkanki	urbanistycznej	poprzez	odpowiednie	zagospodarowywanie	zde-
gradowanych	przestrzeni	powiązane	z	nadaniem	danemu	obszarowi	funkcji	gospodarczych,	edukacyj-
nych,	turystycznych,	kulturalnych	i	społecznych;
•	 regeneracja,	rehabilitacja	i	uzupełnianie	zabudowy	w	obszarach	rewitalizacji;
•	porządkowanie	przestrzeni	publicznych,	w	tym	prace	budowlane	i	modernizacyjne;
•	wymiana	i/lub	modernizacja	zdegradowanej	infrastruktury	technicznej	na	obszarach	objętych	rewi-
talizacją;
•	 remont	lub	modernizacja	poprawiająca	estetykę	zewnętrzną	(dach,	elewacja)	obiektów	publicznych	
pełniących	funkcje	społeczne,	edukacyjne,	turystyczno-rekreacyjne	lub	kulturalne,	wraz	z	zagospoda-
rowaniem	przyległego	terenu;
•	 roboty	 restauratorskie	 i	 konserwatorskie	 budynków	 znajdujących	 się	 w	 rejestrze	 zabytków,	
budynków	 położonych	w	 strefie	 ochrony	 konserwatorskiej	 oraz	 budynków	 o	wartości	 architekto-
nicznej	 i	 znaczeniu	 historycznym	 niebędących	 w	 rejestrze	 zabytków	 (wraz	 z	 zagospodarowa-
niem	 przyległego	 terenu)	 i/lub	 ich	 adaptacja	 na	 cele:	 gospodarcze,	 społeczne,	 turystyczne	 lub	 
kulturalne;
•	 tworzenie	stref	bezpieczeństwa	i	zapobieganie	przestępczości	w	zagrożonych	patologiami	społecz-
nymi	obszarach	miast;
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•	Roboty	budowlane	i	modernizacyjne	dróg	lokalnych	(gminnych	i	powiatowych)	oraz	ulic	prowadzących	
do	dzielnic	mieszkalnych	i	komunalnych	dróg	osiedlowych	oraz	małych	obiektów	inżynieryjnych;	prace	
budowlane	i	modernizacyjne	chodników	i	przejść	dla	pieszych,	jak	również	wszelkie	inne	prace	infrastruk-
turalne	lub	wyposażenie	pozwalające	zwiększyć	bezpieczeństwo	pieszych,	rowerzystów	lub	zwierząt;
•	przebudowa,	remont	lub	modernizacja	zdegradowanych	budynków,	w	tym	poprzemysłowych,	po-
wojskowych	oraz	pokoszarowych	budynków	mieszkalnych	oraz	infrastruktury	i	urządzeń	poprzemy-
słowych	w	celu	nadania	im	nowych	funkcji	użytkowych:	usługowych,	turystycznych,	rekreacyjnych,	
gospodarczych,	społecznych	lub	mieszkalnych,	wraz	z	zagospodarowaniem	przyległego	terenu;
•	 renowacja	wspólnych	części	wielorodzinnych	budynków	oraz	renowacja	i	adaptacja	budynków	na	cele	
mieszkaniowe	z	przeznaczeniem	dla	gospodarstw	domowych	lub	osób	o	szczególnych	potrzebach;
•	przygotowanie	do	użytkowania	nowoczesnych,	socjalnych	budynków	mieszkalnych	dobrego	stan-
dardu	poprzez	renowację	i	adaptację	istniejących	budynków	stanowiących	własność	władz	publicz-
nych	lub	własność	podmiotów	działających	w	celach	niezarobkowych.
Wartość	projektu	zależy	od	tego,	czy	dany	obszar	objęty	jest	interwencją	Programu	Rozwoju	Obszarów	
Wiejskich.

priorytet 4: SpołeczeŃStwo inForMacyJne
Celem	Priorytetu	4.	 jest	wzrost	 konkurencyjności	 regionu	poprzez	 rozwój	 lokalnej	 i	 regionalnej	 in-
frastruktury	oraz	usług	społeczeństwa	informacyjnego	zgodnie	z	zasadami	otwartości	 i	neutralności	
technologicznej.
Projekty	wybierane	są	w	trybie	konkursowym	i	indywidualnym.	Organizacje	pozarządowe	znalazły	się	
wśród	projektodawców	jedynego	wyodrębnionego	w	tym	priorytecie	działania.

Działanie 4.1 społeczeństwo informacyjne
Celem	działania	jest	zwiększenie	dostępu	do	szerokopasmowego	internetu	oraz	wykorzystania	technik	
informacyjnych.
Przykładowe	projekty	wspierane	w	ramach	kategorii	I:	Infrastruktura	teleinformatyczna	oraz	system	
usług	na	poziomie	regionalnym	(wartość	projektu	od	2	mln	zł):
•	budowa	lub	rozbudowa	regionalnych	sieci	szerokopasmowych,	współdziałających	ze	szkieletowymi	
sieciami	regionalnymi	lub	krajowymi;
•	budowa,	przebudowa	lub	wyposażenie	inwestycyjne	centrów	zarządzania	sieciami	regionalnymi;
•	budowa,	rozbudowa	lub	zakup	systemów	wspierających	zarządzanie	realizacji	zadań	publicznych	
w	zakresie	administracji	publicznej,	edukacji,	kultury	i	turystyki	na	poziomie	regionalnym;
•	projekty	związane	z	przygotowaniem	instytucji	publicznych	do	elektronicznego	obiegu	dokumentów,	
elektronicznej	archiwizacji	dokumentów,	rozwoju	systemów	baz	danych	oraz	rozwoju	elektronicznych	
usług	dla	ludności	z	wykorzystaniem	podpisu	elektronicznego;
•	 tworzenie	publicznych	punktów	dostępu	do	internetu:	telecentra,	infomaty,	różne	rozwiązania	wy-
korzystujące	dostęp	do	internetu	dla	poprawy	efektywności	celów	statutowych	instytucji	i	organizacji	
pożytku	publicznego,	hotspoty	(jako	element	szerszego	projektu);
•	projekty	dotyczące	opracowania	i	utworzenia	systemów	informacji	kulturalnej	i	turystycznej,	w	tym	
interaktywne	sieci	informacji	internetowej,	centra	informacji	kulturowej	i	turystycznej;
•	budowa	lub	rozbudowa	systemów	wspomagających	lub	służących	digitalizacji	zasobów	dziedzictwa	
kulturowego	(bibliotecznych	i	archiwalnych,	wirtualnych	muzeów;
•	 tworzenie	systemów	informacji	przestrzennej.
Przykładowe	projekty	wspierane	w	ramach	kategorii	II:	Infrastruktura	teleinformatyczna	oraz	system	
usług	na	poziomie	lokalnym	(wartość	projektu	poniżej	2	mln	zł):
•	budowa	 lub	 rozbudowa	 lokalnych	 sieci	 szerokopasmowych,	współdziałających	 ze	 szkieletowymi	
sieciami	regionalnymi	lub	krajowymi;
•	budowa,	przebudowa	lub	wyposażenie	inwestycyjne	centrów	zarządzania	sieciami	lokalnymi;
•	budowa,	rozbudowa	lub	zakup	systemów	wspierających	zarządzanie	realizacji	zadań	publicznych	
w	zakresie	administracji	publicznej,	edukacji,	kultury	i	turystyki	na	poziomie	lokalnym;
•	projekty	związane	z	przygotowaniem	instytucji	publicznych	do	elektronicznego	obiegu	dokumentów,	
elektronicznej	archiwizacji	dokumentów	oraz	rozwoju	elektronicznych	usług	dla	ludności	z	wykorzysta-
niem	podpisu	elektronicznego;
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•	 tworzenie	publicznych	punktów	dostępu	do	internetu:	telecentra,	infomaty,	różne	rozwiązania	wy-
korzystujące	dostęp	do	internetu	dla	poprawy	efektywności	celów	statutowych	instytucji	i	organizacji	
pożytku	publicznego,	hotspoty	(jako	element	szerszego	projektu);
•	projekty	dotyczące	opracowania	i	utworzenia	systemów	informacji	kulturalnej	i	turystycznej,	w	tym	
interaktywne	sieci	informacji	internetowej,	centra	informacji	kulturowej	i	turystycznej;
•	budowa	lub	rozbudowa	systemów	wspomagających	lub	służących	digitalizacji	zasobów	dziedzictwa	
kulturowego	(bibliotecznych	i	archiwalnych,	wirtualnych	muzeów;
•	 tworzenie	systemów	informacji	przestrzennej.
Wartość	projektów	regionalnych	wynosi	powyżej	2	mln	zł,	a	projektów	lokalnych	–	poniżej	2	mln	zł.

priorytet 6: ŚrodowiSko i czySta enerGia
Celem	priorytetu	jest	poprawa	stanu,	zachowanie	bioróżnorodności	oraz	zapobieganie	degradacji	śro-
dowiska	naturalnego.
Projekty	wybierane	są	w	trybie	konkursowym	i	indywidualnym.

Działanie 6.1 ochrona i kształtowanie środowiska
Celem	działania	jest	poprawa	jakości	oraz	zapobieganie	degradacji	środowiska	poprzez	ograniczenie	
zanieczyszczeń	wód	i	gleby	oraz	ochrona	naturalnych	ekosystemów.
Organizacje	pozarządowe	działające	w	obszarze	ochrony	przyrody	mogą	się	ubiegać	o	dofinansowanie	
projektów	w	kategorii	IV.
Przykładowe	 projekty	wspierane	w	 ramach	 kategorii	 IV:	 Ochrona	 przyrody	 i	 kształtowanie	 postaw	
ekologicznych	(wartość	projektu	poniżej	400	tys.	zł):
•	 zachowanie	różnorodności	gatunkowej,	ochrona	i	renaturalizacja	ekosystemów	(np.	ochrona	i	rein-
trodukcja	gatunków	zagrożonych	i	chronionych,	roboty	budowlane	dotyczące	ośrodków	rehabilitacji	
zwierząt	i	przetrzymywania	gatunków);
•	ochrona	siedlisk	(np.	programy	czynnej	ochrony	i	renaturalizacji	siedlisk	przyrodniczych,	monitoring	
przyrodniczy,	badania	i	bazy	danych	z	zakresu	ochrony	przyrody);
•	popularyzacja	i	promocja	obszarów	Natura	2000	(jako	element	realizacji	wyżej	wymienionych	pro-
jektów).
Wartość	projektów	wynosi	poniżej	400	tys.	zł.

priorytet 7: kultura, turyStyka i wSpÓłpraca MiĘdzyreGionalna
Celem	priorytetu	 jest	 zwiększenie	udziału	 sektorów	kultury	 i	 turystyki	w	gospodarce	województwa	
lubelskiego	oraz	wzmocnienie	powiązań	międzynarodowych	regionu.
Organizacje	pozarządowe	mogą	się	ubiegać	o	dofinansowanie	we	wszystkich	działaniach	tego	prio-
rytetu.

Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki
Celem	działania	jest	poprawa	atrakcyjności	turystycznej	regionu	oraz	zwiększenie	dostępności	do	dóbr	
kultury.
Przykładowe	projekty	wspierane	w	ramach	kategorii	I:	Ochrona	dziedzictwa	kulturowego:
•	prace	 konserwatorskie	 i	 restauratorskie,	 modernizacja	 i	 roboty	 budowlane	 dotyczące	 zabytków,	
wraz	z	otoczeniem	i/lub	przystosowanie	ich	na	cele	kulturalne	i/lub	turystyczne;
•	 zakup	zabytków	w	celu	wykonania	prac	konserwatorskich,	prac	restauratorskich,	modernizacji	i	ro-
bót	budowlanych	oraz	przystosowanie	ich	do	działalności	kulturalnej	i/lub	turystycznej;
•	 zakup,	modernizacja	i	roboty	budowlane	infrastruktury	noclegowej	i	gastronomicznej	oraz	urządzeń	
rekreacyjnych;
•	monitoring	i	zabezpieczenie	zabytków,	wraz	z	otoczeniem	na	wypadek	zagrożeń;
•	 zakup	 i	modernizacja	 wyposażenia	 służącego	 prowadzeniu	 działalności	 kulturalnej	 w	 obiektach	
będących	celem	projektu;
•	 roboty	budowlane	i	modernizacja	infrastruktury	technicznej	i	sanitarnej	(w	tym	z	zakresu	przystoso-
wania	obiektów	do	potrzeb	osób	niepełnosprawnych);
•	 zagospodarowanie	terenu	wokół	obiektów	(m.in.	budowa	miejsc	parkingowych).
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Przykładowe	projekty	wspierane	w	ramach	kategorii	II:	Infrastruktura	kultury:
•	 roboty	budowlane	i	modernizacja	infrastruktury	kultury	(w	szczególności	sale	koncertowe	i	wysta-
wowe,	amfiteatry,	ośrodki	kultury,	biblioteki	publiczne	itp.)	przyczyniającej	się	do	aktywnego	udziału	
społeczeństwa	w	kulturze	(nie	związane	z	funkcją	sportową);
•	 zakup,	modernizacja	i	roboty	budowlane	infrastruktury	noclegowej	i	gastronomicznej	oraz	urządzeń	
rekreacyjnych;
•	monitoring	i	zabezpieczenie	obiektów	infrastruktury	kultury	na	wypadek	zagrożeń;
•	 zakup	i	modernizacja	wyposażenia	do	prowadzenia	działalności	kulturalnej	w	obiektach	będących	
celem	projektu;
•	 zagospodarowanie	terenu	wokół	obiektów	(m.in.	budowa	miejsc	parkingowych).
Przykładowe	projekty	wspierane	w	ramach	kategorii	III:	Infrastruktura	turystyki:
•	 roboty	budowlane,	modernizacja	i	wyposażenie	infrastruktury	służącej	rozwojowi	aktywnych	form	
turystyki	oraz	ułatwiającej	dostęp	do	miejsc	 i	obszarów	atrakcyjnych	turystycznie,	w	tym	obiektów	
rekreacyjnych;
•	 roboty	budowlane	i	modernizacja	zintegrowanych	szlaków	turystycznych	i	wyposażenie	ich	w	infra-
strukturę	sanitarną,	informacyjną	i	wypoczynkowo-rekreacyjną;
•	 roboty	budowlane,	zakup	i	modernizacja	infrastruktury	zwiększającej	atrakcyjność	turystyczną	(np.	
wyciągi	turystyczne,	połączenia	promowe,	kolejki	szynowe,	wraz	z	infrastrukturą	towarzyszącą);
•	monitoring	i	zabezpieczenie	obiektów	infrastruktury	turystycznej	na	wypadek	zagrożeń;
•	 zakup,	modernizacja	 i	 roboty	 budowlane	 dotyczące	 infrastruktury	 noclegowej	 i	 gastronomicznej	
oraz	urządzeń	rekreacyjnych;
•	 zakup	i	modernizacja	wyposażenia	do	prowadzenia	działalności	turystycznej	w	obiektach	będących	
przedmiotem	projektu;
•	 roboty	budowlane	i	modernizacja	infrastruktury	technicznej	i	sanitarnej	(w	tym	z	zakresu	przystoso-
wania	obiektów	do	potrzeb	osób	niepełnosprawnych);
•	 zagospodarowanie	terenu	wokół	obiektów	(m.in.	budowa	miejsc	parkingowych);
•	 roboty	budowlane	i	modernizacja	infrastruktury	służącej	promocji	obszarów	Natura	2000;
•	 roboty	budowlane,	modernizacja	 i	zakup	wyposażenia	w	obiektach	pełniących	funkcję	ośrodków	
informacji	turystycznej	i	kulturalnej.
Projektodawcami	mogą	być	m.in.	organizacje	pozarządowe	prowadzące	statutową	działalność	w	ob-
szarze	kultury	i/lub	turystyki.
Wartość	projektów	dla	kategorii	I	i	III:	projekty	o	znaczeniu	lokalnym	–	do	4	mln	zł,	projekty	o	zna-
czeniu	 regionalnym	 –	 od	 4	mln	 do	 20	mln	 zł;	 projekty	 dotyczące	 ochrony	 zabytków	 ruchomych,	
zabezpieczenia	zabytków	przed	kradzieżą	i	zniszczeniem:	do	4	mln	zł.	Wartość	projektów	dla	kate-
gorii	II:	projekty	o	wartości	do	20	mln	zł;	projekty	dotyczące	monitoringu	i	zabezpieczenia	obiektów	
infrastruktury	kultury	o	wartości	do	4	mln	zł.	Dla	obszarów	objętych	interwencją	Programu	Rozwoju	
Obszarów	Wiejskich	określono	inne	wartości.

Działanie 7.2 Promocja kultury i turystyki
Celem	działania	jest	wypromowanie	wizerunku	Lubelszczyzny	jako	miejsca	o	dużej	atrakcyjności	kul-
turalnej	i	turystycznej.
Przykładowe	projekty:
•	 organizacja	imprez	i	wydarzeń	kulturalnych	i/lub	turystycznych;
•	przygotowanie	 i	 realizacja	programów	 rozwoju	 i	promocji	 regionalnych	 lub	 lokalnych	produktów	
kulturowych	i/lub	turystycznych	o	szczególnym	znaczeniu	dla	regionu;
•	 kultywowanie	 i	 promocja	 tradycji	 regionalnych	 oraz	 tradycyjnej,	 charakterystycznej	 dla	 regionu,	
twórczości	artystycznej,	form	rzemiosł	i	zawodów;
•	opracowanie	i	wydawanie	materiałów	promocyjnych,	filmów,	multimediów	itp.	(wyłącznie	jako	je-
den	z	elementów	wyżej	wymienionych	projektów).
Projektodawcami	mogą	być	m.in.	organizacje	pozarządowe	prowadzące	statutową	działalność	w	ob-
szarze	kultury	i/lub	turystyki.
Maksymalna	wartość	projektów	wynosi	do	2	mln	zł.	Dla	obszarów	objętych	 interwencją	Programu	
Rozwoju	Obszarów	Wiejskich	określono	inne	wartości.
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Działanie 7.3 współpraca międzyregionalna
Celem	działania	jest	stworzenie	efektywnych	powiązań	partnerskich	w	ramach	współpracy	międzyre-
gionalnej	(w	układzie	sieciowym	i	dwustronnym).
Przykładowe	projekty	wspierane	w	ramach	kategorii	I:	Partnerskie	inicjatywy	międzyregionalne:
•	wizyty	studyjne,	wymiana	doświadczeń	między	władzami	lokalnymi,	instytucjami	oraz	organizacja-
mi	pozarządowymi	i	instytucjami	wsparcia	biznesu;
•	 sporządzanie	ekspertyz,	analiz	porównawczych;
•	organizowanie	szkoleń,	warsztatów	szkoleniowych,	seminariów	informacyjnych	i	doradztwa	zawo-
dowego;
•	organizowanie	i	udział	w	stażach	zawodowych	i	praktykach;
•	organizowanie	konferencji,	telekonferencji;
•	 realizacja	wspólnych	badań;
•	 tworzenie	instytucyjnych	form	współpracy:	punktów,	centrów,	biur;
•	 organizowanie	targów,	zawodów	sportowych,	festiwali,	koncertów,	warsztatów	artystycznych	i	in-
nych	przedsięwzięć	służących	promocji	regionu;
•	wsparcie	przedsięwzięć	dotyczących	wydawania	publikacji,	biuletynów	informacyjnych,	tworzenia	
stron	internetowych,	kampanie	promocyjne	itp.
Przykładowe	projekty	wspierane	w	ramach	kategorii	II:	Małe	inicjatywy	międzyregionalne:
•	nawiązywanie	kontaktów	międzyregionalnych;
•	organizowanie	wizyt	studyjnych,	wymiana	doświadczeń	między	władzami	lokalnymi,	instytucjami	
oraz	organizacjami	pozarządowymi	i	instytucjami	wsparcia	biznesu;
•	 sporządzanie	ekspertyz,	analiz	porównawczych;
•	organizowanie	szkoleń,	warsztatów	szkoleniowych,	seminariów	informacyjnych	i	doradztwa	zawo-
dowego;
•	wymiany	młodych	ludzi	oraz	grup	docelowych	z	sektora	społecznego,	badawczego,	zawodowego	
i	kulturalnego;
•	organizowanie	i	udział	w	stażach	zawodowych	i	praktykach;
•	wydawanie	publikacji	i	biuletynów	informacyjnych,	tworzenie	stron	internetowych;
•	organizowanie	konferencji,	telekonferencji;
•	 realizacja	wspólnych	badań;
•	 tworzenie	instytucyjnych	form	współpracy:	punktów,	centrów,	biur;
•	 organizowanie	 imprez	 kulturalnych	 i	 turystycznych	 (np.	 targów,	 zawodów	sportowych,	 festiwali,	
koncertów,	warsztatów	artystycznych	i	innych	przedsięwzięć	służących	promocji	regionu);
•	wsparcie	przedsięwzięć	mających	na	celu	podtrzymywanie	tożsamości	i	tradycji	regionu	(publika-
cje,	strony	internetowe,	kampanie	promocyjne	itp.).
Projektodawcami	mogą	być	 instytucje	 z	 terenu	województwa	 lubelskiego	będące	 liderem	projektu,	
działające	w	ramach	umowy	partnerskiej	z	co	najmniej	jednym	partnerem	spoza	Lubelszczyzny	i/lub	
z	innego	państwa	członkowskiego	UE,	w	tym	m.in.	organizacje	pozarządowe	prowadzące	statutową	
działalność	w	obszarze	kultury	 i/lub	turystyki,	 instytucje	otoczenia	biznesu,	 instytucje	 i	organizacje	
wspierające	rozwój	przedsiębiorczości	i	innowacyjności	oraz	osoby	prawne	i	fizyczne	będące	organami	
prowadzącymi	szkoły	lub	placówki.
Wartość	projektu	dla	kategorii	I	wynosi	od	80	tys.	do	2	mln	zł.	W	przypadku	projektów	o	charakterze	
regionalnym	(samorząd	województwa	jako	partner	w	projekcie),	wysokość	budżetu	wynosi	maksymal-
nie	4	mln	zł.	Wartość	projektu	dla	kategorii	II	wynosi	od	20	tys.	do	80	tys.	zł.

priorytet 8: inFraStruktura Społeczna
Celem	 priorytetu	 jest	 poprawa	warunków	 kształcenia	 oraz	 dostępu	 do	 wiedzy,	 usług	medycznych	
i	pomocy	społecznej.
Projekty	wybierane	są	w	trybie	konkursowym	i	indywidualnym.

Działanie 8.1 Infrastruktura dydaktyczna i społeczna szkół wyższych
Celem	działania	jest	zwiększenie	wykorzystania	potencjału	regionalnych	szkół	wyższych,	a	także	po-
prawa	dostępu	do	bazy	dydaktycznej	na	poziomie	wyższym.
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Wspierane	 są	projekty	 zakładające	 roboty	budowlane,	modernizację	 i	wyposażenie	obiektów	 infra-
struktury	dydaktycznej	oraz	badawczo-rozwojowej	szkół	wyższych;	obiektów	infrastruktury	społecz-
no-edukacyjnej	 uczelni	 (np.	 akademiki,	 stołówki);	 obiektów	 infrastruktury	 sportowej	 przy	 szkołach	
wyższych.
Wśród	beneficjentów	znalazły	się	m.in.	organizacje	pozarządowe	prowadzące	statutową	działalność	
w	obszarze	kształcenia	na	poziomie	wyższym.
Maksymalna	wartość	projektów	waha	się	od	4	mln	do	20	mln	zł	w	zależności	od	typu	obiektów.

Działanie 8.2 Infrastruktura szkolna i sportowa
Celem	działania	 jest	podniesienie	poziomu	kształcenia	na	wszystkich	szczeblach	nauczania	 (z	wy-
łączeniem	poziomu	wyższego	i	przedszkolnego)	oraz	zwiększenie	dostępu	mieszkańców	regionu	do	
infrastruktury	edukacyjnej	i	sportowej.
Wspierane	 są	projekty	 zakładające	 roboty	budowlane,	modernizację	 i	wyposażenie	obiektów	 infra-
struktury	dydaktycznej	i	sportowej	szkół	podstawowych,	gimnazjów,	szkół	ponadgimnazjalnych	oraz	
artystycznych;	obiektów	infrastruktury	placówek	kształcenia	ustawicznego,	praktycznego	oraz	dosko-
nalenia	 zawodowego	 (objętych	 systemem	 oświaty);	 obiektów	 infrastruktury	 społeczno-edukacyjnej	
(np.	bursy,	internaty,	stołówki);	obiektów	infrastruktury	sportowej	(np.	kompleksy	sportowe,	baseny,	
hale	sportowe,	stadiony,	sale	gimnastyczne,	boiska	sportowe,	korty	tenisowe).
Wśród	beneficjentów	znalazły	się	m.in.	organizacje	pozarządowe	prowadzące	statutową	działalność	
w	obszarze	edukacji,	wychowania	i	sportu.
Wartość	projektów:	dla	projektów	z	zakresu	rozwoju	infrastruktury	szkolnictwa	artystycznego	wynosi	
poniżej	4	mln	zł;	dla	projektów	z	zakresu	termomodernizacji	obiektów	szkolnych	i	sportowych	–	do	
10	mln	zł.	Dla	obszarów	objętych	interwencją	Programu	Rozwoju	Obszarów	Wiejskich	określono	inne	
wartości.
Maksymalna	kwota	wsparcia	wynosi	14	mln	zł.

Działanie 8.3 ochrona zdrowia
Celem	działania	jest	poprawa	jakości	i	dostępności	do	świadczeń	udzielanych	w	zakresie	publicznej	
ochrony	zdrowia.
Jednostki	prowadzące	działalność	w	publicznym	systemie	ochrony	zdrowia,	w	tym	m.in.	organizacje	
pozarządowe	posiadające	osobowość	prawną,	mogą	być	projektodawcami	w	kategorii	Ochrona	zdro-
wia	–	projekty	realizowane	przez	przychodnie,	ośrodki	zdrowia,	poradnie.	Przykładowe	projekty:
•	 zakup	i	modernizacja	sprzętu	medycznego;
•	 telemedycyna,	budowa,	rozbudowa	i	zakup	systemów	informatycznych	wspierających	zarządzanie	
realizacją	zadań	publicznych	w	zakresie	ochrony	zdrowia,	systemów	do	obiegu	informacji	medycznej,	
systemów	przechowywania	i	przetwarzania	danych	medycznych	(e-medycyna);
•	dostosowanie	przychodni,	ośrodków	zdrowia	i	poradni	do	rozporządzenia	Ministra	Zdrowia	w	spra-
wie	wymagań,	 jakimi	 powinny	 odpowiadać	 pod	względem	 fachowym	 i	 sanitarnym	pomieszczenia	
i	urządzenia	ZOZ;
•	 termomodernizacja	budynków	przychodni,	ośrodków	zdrowia	i	poradni;
•	 roboty	 budowlane	 (z	 wyłączeniem	 budowy,	 rozbudowy,	 nadbudowy)	 w	 budynkach	 przychodni,	
ośrodków	zdrowia	i	poradni.
W	przypadku	podmiotów,	nie	posiadających	osobowości	prawnej,	w	ich	imieniu	występować	mogą	
organy	założycielskie	posiadające	osobowość	prawną.
Maksymalna	wartość	projektu	z	zakresu	termomodernizacji	obiektów	ochrony	zdrowia	wynosi	do	10	
mln	zł.	Maksymalna	kwota	wsparcia	dla	projektów	z	kategorii	Ochrona	zdrowia	–	projekty	realizowane	
przez	przychodnie,	ośrodki	zdrowia,	poradnie	wynosi	2	mln	zł.

Działanie 8.4 Pomoc społeczna
Celem	działania	jest	poprawa	jakości	i	dostępności	świadczeń	z	zakresu	pomocy	społecznej,	udziela-
nych	przez	domy	pomocy	społecznej	i	placówki	opiekuńczo-wychowawcze.
Typy	projektów	dla	domów	pomocy	społecznej	i	placówek	opiekuńczo-wychowawczych	działających	
w	obszarze	pomocy	społecznej:
•	modernizacja	obiektów	świadczących	usługi	w	zakresie	pomocy	społecznej;



•	dostosowanie	obiektów	pomocy	społecznej	do	Rozporządzenia	Ministra	Polityki	Społecznej	z	19	
października	2005	r.	w	sprawie	domów	pomocy	społecznej	oraz	Rozporządzenia	Ministra	Pracy	i	Po-
lityki	Społecznej	z	19	października	2007	r.	w	sprawie	placówek	opiekuńczo-wychowawczych;
•	 termomodernizacja	budynków	pomocy	społecznej.
Istnieje	możliwość	dofinansowania	prac	związanych	z	zagospodarowaniem	przyległego	otoczenia	oraz	
zakupu	wyposażenia	jako	elementów	uzupełniających	wyżej	wymienione	typy	projektów.
Beneficjentami	mogą	być	 jednostki	prowadzące	działalność	w	obszarze	pomocy	społecznej,	w	tym	
m.in.	 organizacje	pozarządowe	posiadające	osobowość	prawną.	W	przypadku	podmiotów,	nie	po-
siadających	osobowości	prawnej,	w	ich	imieniu	występować	mogą	organy	założycielskie	posiadające	
osobowość	prawną.
Maksymalna	wartość	projektów	z	zakresu	termomodernizacji	obiektów	pomocy	społecznej	wynosi	do	
10	mln	zł.	Maksymalna	kwota	wsparcia	wynosi	2	mln	zł.
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4. luBuSki reGionalny proGraM operacyJny
Głównym	celem	programu	jest	stworzenie	warunków	wzrostu	konkurencyjności	województwa	poprzez	
wykorzystanie	regionalnego	potencjału	endogenicznego	oraz	przeciwdziałanie	marginalizacji	zagrożo-
nych	obszarów,	w	tym	obszarów	wiejskich,	przy	racjonalnym	gospodarowaniu	zasobami	i	dążeniu	do	
zapewnienia	większej	spójności	województwa.

Priorytety:
1.	Rozwój	infrastruktury	wzmacniającej	konkurencyjność	regionu;
2.	Stymulowanie	wzrostu	inwestycji	w	przedsiębiorstwach	i	wzmocnienie	potencjału	innowacyjnego;
3.	Ochrona	i	zarządzanie	zasobami	środowiska	przyrodniczego;
4.	Rozwój	i	modernizacja	infrastruktury	społecznej;
5.	Rozwój	i	modernizacja	infrastruktury	turystycznej	i	kulturowej;
6.	Pomoc	techniczna.

Instytucją	Zarządzającą	jest	Urząd	Marszałkowski	Województwa	Lubuskiego	(Wydział	Programowania	
Strategicznego	Departamentu	Lubuskiego	Regionalnego	Programu	Operacyjnego	i	Departament	Lu-
buskiego	Regionalnego	Programu	Operacyjnego).	Instytucją	Pośredniczącą	II	stopnia	jest	Wojewódzki	
fundusz	Ochrony	Środowiska	i	Gospodarki	Wodnej	w	Zielonej	Górze	(dla	priorytetu	3.).

Lubuski	Regionalny	Program	Operacyjny	przewiduje	 realizację	wsparcia	w	 ramach	dwóch	 trybów:	
konkursowego	i	indywidualnego.

priorytet 1: rozwÓJ inFraStruktury wzMacniaJąceJ konkurencyJnoŚĆ reGionu
Celem	Priorytetu	 jest	 rozwój	 cywilizacyjny	 i	wzrost	 konkurencyjności	 gospodarczej	 regionu,	przede	
wszystkim	poprzez	stworzenie	warunków	infrastrukturalnych,	gwarantujących	szybki	wzrost	ekono-
miczny	oraz	podnoszących	atrakcyjność	gospodarczą	województwa.
Szeroko	rozumiane	organizacje	pozarządowe	mogę	się	ubiegać	o	dofinansowanie	w	ramach	jednego	
działania.

Działanie 1.3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego
Celem	działania	jest	budowa	regionalnej	i	lokalnej	infrastruktury	społeczeństwa	informacyjnego.
Kwalifikujące	się	projekty:
•	budowa	regionalnych	sieci	szkieletowych	oraz	budowa	sieci	dostępowych	do	sieci	szkieletowych	
oraz	lokalnych	sieci	szerokopasmowych;
•	budowa,	przebudowa	lub	wyposażenie	inwestycyjne	regionalnych	lub	lokalnych	centrów	zarządza-
nia	sieciami;
•	budowa	 i	 wdrażanie	 platform	 usług	 elektronicznych	 dla	 zintegrowanego	 systemu	 wspomagania	
zarządzania	na	poziomie	wojewódzkim,	powiatowym	i	gminnym;
•	 tworzenie	systemów	informacji	przestrzennej;
•	przygotowanie	instytucji	publicznych,	w	szczególności	lokalnej	i	regionalnej	administracji	samorzą-
dowej,	ochrony	zdrowia	oraz	edukacji	(z	wyłączeniem	e-rynku	pracy)	do	elektronicznego	obiegu	doku-
mentów,	elektronicznej	archiwizacji	dokumentów	oraz	rozwoju	elektronicznych	usług	dla	ludności;
•	 tworzenie	publicznych	punktów	dostępu	do	internetu;
•	 infrastruktura	 społeczeństwa	 informacyjnego	 dla	 celów	 dydaktycznych	w	 szkołach	wyższych	 (e-
-edukacja);
•	 tworzenie	interaktywnych	systemów	informacyjnych,	w	tym	m.in.	z	zakresu	turystki	kultury,	śro-
dowiska	przyrodniczego	(w	przypadku	projektów	z	zakresu	monitoringu	środowiskowego,	mających	
na	celu	zapobieganie	i	ograniczanie	skutków	zagrożeń	naturalnych	oraz	przeciwdziałanie	poważnym	
awariom	maksymalna	kwota	wydatków	kwalifikowanych	wynosi	4	mln	zł);
•	digitalizacja	dóbr	kultury	i	udostępnianie	ich	w	internecie	(rozwój	zasobów	cyfrowych	w	dziedzinie	
zasobów	bibliotecznych,	archiwalnych,	filmowych	oraz	zasobów	wirtualnych	muzeów,	galerii,	fonotek,	
fototek,	filmotek,	cyfrowych	bibliotek	itp.),	przy	czym	maksymalna	kwota	wydatków	kwalifikowalnych	
wynosi	4	mln	zł;
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•	 realizacja	kompleksowych	projektów	obejmujących	dwa	lub	więcej	z	wymienionych	wyżej	typów	
projektów;
•	 zadania	związane	z	wdrożeniem	infrastruktury	społeczeństwa	informacyjnego	powstałej	w	wyniku	
realizacji	projektu	infrastrukturalnego,	którego	beneficjentem	są:	jednostki	samorządu	terytorialnego,	
ich	związki,	porozumienia	i	stowarzyszenia	oraz	jednostki	sektora	finansów	publicznych	posiadające	
osobowość	prawną.
Wśród	beneficjentów	znalazły	się:	niepubliczne	zakłady	opieki	zdrowotnej,	organizacje	pozarządowe,	
osoby	prawne	będące	organami	prowadzącymi	szkoły	i	placówki	oświatowe.

priorytet 2: StyMulowanie wzroStu inweStycJi w przedSiĘBiorStwach i wzMocnienie potencJału 
innowacyJneGo
Celem	 priorytetu	 jest	 przyspieszenie	 rozwoju	 gospodarczego	 województwa	 poprzez	 zintegrowanie	
działań	dla	tworzenia	warunków	sprzyjających	wzrostowi	inwestycji	na	poziomie	regionalnym	i	lokal-
nym	oraz	wzrostowi	zatrudnienia.
O	dofinansowanie	mogą	się	ubiegać	w	dwóch	działaniach	instytucje	otoczenia	biznesu	i	organizacje	
pozarządowe.

Działanie 2.4 Transfer badań, nowoczesnych technologii i innowacji ze świata nauki do przedsię-
biorstw
Celem	działania	jest	wykorzystanie	potencjału	nauki	i	 jednostek	B+RT	(badania	i	rozwój	technolo-
gii)	dla	wzrostu	konkurencyjności	gospodarki	regionu,	oraz	stworzenie	gospodarki	opartej	na	wiedzy	
w	szczególności	poprzez	budowę	systemu	wspierania	 innowacji	 i	nowoczesnej	 infrastruktury	 inno-
wacyjnej	w	 regionie,	wspieranie	 przedsiębiorczości	 i	 aktywności	 innowacyjnej	 firm,	wprowadzenie	
nowatorskich	rozwiązań	gospodarczych.
Przykładowe	projekty:
•	 inwestycje	w	budowę,	przebudowę	i	rozwój	infrastruktury	B+RT;
•	 zakup	niezbędnego	wyposażenia	i	urządzeń	do	prowadzenia	prac	B+RT;
•	 inwestycje	i	rozwój	infrastruktury	związanej	z	komunikowaniem	się,	gromadzeniem	i	wymianą	in-
formacji	związanych	z	transferem	innowacji,	w	tym	rozwój	regionalnych	systemów	informatycznych	
o	innowacjach,	będących	regionalnymi	komponentami	krajowego	systemu	informacji	o	innowacjach;
•	 inwestycje	związane	z	rozwojem	powiązań	kooperacyjnych.
Wśród	beneficjentów	wymieniono	instytucje	otoczenia	biznesu	i	organizacje	pozarządowe.

Działanie 2.5 Rozwój regionalnych i lokalnych instytucji otoczenia biznesu
Celem	działania	 jest	 stymulowanie	wzrostu	aktywności	gospodarczej	 regionu	oraz	ułatwienie	 funk-
cjonowania	 przedsiębiorstw	w	warunkach	 otwartego	 rynku	 za	 pośrednictwem	 instytucji	 otoczenia	
biznesu.
Przykładowe	projekty:
•	 tworzenie	nowych	i	rozwój	istniejących	instytucji	otoczenia	biznesu,	a	także	ich	sieci;		inkubatorów	
przedsiębiorczości;	parków	przemysłowych;
•	 projekty	inwestycyjne	związane	z	tworzeniem	nowych	i	rozwojem	istniejących	parków	technologicznych;
•	wspieranie	rozwoju	oraz	powstawania	funduszy	pożyczkowych,	poręczeń	kredytowych.
Wśród	beneficjentów	wymieniono	instytucje	otoczenia	biznesu.
Wartość	projektu:	poniżej	40	mln	zł	całkowitych	wydatków	kwalifikowalnych	przy	wsparciu	parków	
technologicznych	nowych	oraz	istniejących.	Kwoty	wsparcia:	we	wszystkich	typach	projektów	(w	tym	
na	 rozwój	 infrastruktury	 funduszy	 pożyczkowych	 i	 funduszy	 poręczeń	 kredytowych):od	 50	 tys.	 do	
20	mln	zł.

priorytet 3: ochrona i zarządzanie zaSoBaMi ŚrodowiSka przyrodniczeGo
Celem	priorytetu	jest	utrzymanie	wysokich	standardów	ekologicznych	przez	dalszą	poprawę	funkcjo-
nowania	infrastruktury	ochrony	środowiska	przyrodniczego	na	poziomie	regionalnym	i	lokalnym.
O	dofinansowanie	mogą	się	ubiegać	w	trzech	działaniach	organizacje	pozarządowe	i	osoby	prawne	
będące	organami	prowadzącymi	szkoły	i	placówki	oświatowe.



183

Działanie 3.1 Infrastruktura ochrony środowiska przyrodniczego
Działanie	ma	na	celu	ograniczenie	ilości	zanieczyszczeń	przedostających	się	do	powietrza,	wód	i	gleb,	
poprawę	 stanu	bezpieczeństwa	przeciwpowodziowego,	 zapobieganie	 powstawaniu	 odpadów,	 ogra-
niczaniu	ich	ilości	i	negatywnego	oddziaływania	na	środowisko,	a	także	odzysku	i	unieszkodliwiania	
odpadów.
Kwalifikują	się	projekty	z	zakresu:	ochrony	wód;	gospodarki	wodnej;	ochrony	powierzchni	ziemi;	nad-
zwyczajnych	zagrożenia	środowiska	oraz	ochrony	przyrody	i	krajobrazu.
Wśród	beneficjentów	znalazły	się:	organizacje	pozarządowe	i	osoby	prawne	będące	organami	prowa-
dzącymi	szkoły	i	placówki	oświatowe.
Maksymalna	wartość	projektu	zależy	od	jego	typu.

Działanie 3.2 Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii
Celem	 działania	 jest	 poprawa	 stanu	 bezpieczeństwa	 energetycznego	 poprzez	 różnicowanie	 i	 efek-
tywne	wykorzystanie	energii,	zwiększenie	wykorzystania	energii	ze	źródeł	 lokalnych	i	odnawialnych	
oraz	minimalizacja	emisji	 zanieczyszczeń	przedostających	się	do	powietrza,	a	 także	stworzenie	na	
terenie	województwa	zoptymalizowanego	systemu	sieci	i	urządzeń	energetycznych,	umożliwiającego	
bezawaryjne	zaopatrzenie	mieszkańców	i	podmiotów	gospodarczych	w	energię	elektryczną,	ciepło,	
gaz	ziemny	i	paliwa.
Przykładowe	projekty:
•	 termomodernizacja	lokalnego	źródła	ciepła	i/lub	lokalnych	ciepłowniczych	sieci	przesyłowych;
•	 termomodernizacja	obiektów	użyteczności	publicznej;
•	 lokalne	systemy	zaopatrzenia	w	energię	elektryczną,	gaz	oraz	energię	cieplną;
•	 instalacja	i	modernizacja	urządzeń	filtrujących	gazy	i	urządzeń	odpylających	w	lokalnych	systemach	
grzewczych;
•	budowa	instalacji	do	wytwarzania	energii	ze	źródeł	odnawialnych.
Wśród	beneficjentów	znalazły	się:	organizacje	pozarządowe	i	osoby	prawne	będące	organami	prowa-
dzącymi	szkoły	i	placówki	oświatowe.
Maksymalna	wartość	projektu	zależy	od	jego	typu.

Działanie 3.3 Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym
Celem	działania	jest	racjonalne	i	efektywne	zarządzanie	środowiskiem	przyrodniczym,	gwarantujące	
utrzymanie	bezpieczeństwa	ekologicznego	regionu.
Kwalifikujące	się	projekty:
•	 tworzenie	systemów	pomiaru	zanieczyszczeń	i	monitoringu	środowiska	oraz	systemów	informowa-
nia	mieszkańców	o	poziomie	zanieczyszczeń	oraz	zintegrowana	kontrola	zanieczyszczeń;
•	 tworzenie	systemu	informacji	przeciwpowodziowej;
•	 tworzenie	baz	danych	dotyczących	środowiska;
•	wspieranie	działań	zmierzających	do	ochrony	przeciwpożarowej	i	przeciwpowodziowej	oraz	zapo-
biegania	katastrofom	naturalnym	(w	zakresie	monitoringu	środowiska);
•	pomoc	służbom	ratownictwa	ekologicznego	w	wyposażeniu	w	sprzęt	specjalistyczny;
•	budowa	 infrastruktury	edukacyjnej	 (m.in.	 ścieżki	dydaktyczne,	obiekty	edukacji	 ekologicznej)	na	
obszarach	chronionych,	w	tym	wyposażenie	centrów	edukacji	ekologicznej.
Wśród	beneficjentów	znalazły	się:	osoby	prawne	będące	organami	prowadzącymi	szkoły	i	placówki	
oświatowe.
Maksymalna	wartość	 projektu:	 poniżej	 4	mln	 zł	 dla	 projektów	 obejmujących	monitoring	 środowi-
skowy,	zapobieganie	i	ograniczanie	skutków	zagrożeń	naturalnych	oraz	przeciwdziałanie	poważnym	
awariom.

priorytet 4: rozwÓJ i ModernizacJa inFraStruktury SpołeczneJ
Celem	priorytetu	jest	stworzenie	atrakcyjnych	i	bezpiecznych	warunków	życia	w	województwie	lubu-
skim	oraz	znoszenie	dysproporcji	między	dynamicznymi	centrami	wzrostu,	a	terenami	marginalizo-
wanymi.
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Działanie 4.1 Rozwój i modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia
Celem	 działania	 jest	 wzrost	 konkurencyjności	 województwa	 na	 poziomie	 regionalnym	 i	 lokalnym,	
a	 także	 podniesienie	 standardów	 życia	 Lubuszan	 poprzez	 poprawę	 funkcjonowania	 infrastruktury	
ochrony	zdrowia	oraz	poprawę	jakości	usług	opiekuńczych,	stacjonarnych	i	środowiskowych.
Przykładowe	projekty:
•	modernizacja	obiektów	związanych	z	infrastrukturą	ochrony	zdrowia;
•	dostosowanie	obiektów	do	potrzeb	pacjentów,	w	szczególności	osób	niepełnosprawnych;
•	 zakup	 urządzeń	medycznych	 (m.in.	 sprzętu	 do	 diagnostyki,	 terapii	 i	 rehabilitacji)	 oraz	 środków	
transportu	sanitarnego	(na	potrzeby	inne	niż	ratownictwo	medyczne);
•	dostosowanie	istniejącej	infrastruktury	do	zainstalowania	i	użytkowania	sprzętu	medycznego;
•	modernizacja	i	wyposażenie	obiektów	społecznych,	w	szczególności	obiektów	opieki	nad	dziećmi	
(żłobki)	oraz	ośrodków	pomocy	społecznej	(domy	i	centra	pomocy	społecznej).
Wśród	beneficjentów	wymieniono:	hospicja,	zakłady	rehabilitacji	leczniczej,	żłobki;	niepubliczne	za-
kłady	opieki	zdrowotnej	nie	spełniające	kryterium	MŚP;	organizacje	pozarządowe.

Działanie 4.2 Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej
Celem	działania	jest	poprawa	funkcjonowania	infrastruktury	społecznej	sektora	edukacji	i	nauki,	za-
pewniająca	podniesienie	jakości	nauczania	na	każdym	poziomie	kształcenia	oraz	służąca	rozwojowi	
instytucji	nauki	w	województwie.	W	działaniu	wyodrębniono	dwa	poddziałania.
Wśród	 beneficjentów	wymieniono:	 organizacje	 pozarządowe	 oraz	 osoby	 prawne	 będące	 organami	
prowadzącymi	szkoły	i	placówki	oświatowe.
Maksymalna	wartość	projektów:	poniżej	4	mln	zł	dla	projektów	z	zakresu	rozwoju	szkolnictwa	arty-
stycznego;	poniżej	20	mln	zł	dla	projektów	z	zakresu	rozwoju	szkolnictwa	artystycznego,	realizowa-
nych	przez	partnerstwa.

Poddziałanie 4.2.1 Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury edukacyjnej
Kwalifikujące	się	projekty:
•	budowa	lub	modernizacja	infrastruktury	szkół	wyższych,	w	tym	obiektów	sportowych	(bez	budyn-
ków	i	pomieszczeń	administracji);
•	wyposażenie	 szkół	 wyższych	w	 sprzęt	 dydaktyczny	 (oprócz	 zakupu	 sprzętu	 komputerowego),	
pomoce	optymalizujące	proces	kształcenia,	wyposażenie	warsztatowe,	zaplecze	socjalno-bytowe.

Poddziałanie 4.2.2 Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury edukacyjnej
Kwalifikujące	się	projekty:
•	budowa	lub	modernizacja	infrastruktury	placówek	edukacyjnych	–	w	tym	przedszkoli	i	warszta-
tów	szkolnych	(część	projektu	infrastrukturalnego	może	stanowić	termomodernizacja),
•	wyposażenie	placówek	edukacyjnych	w	sprzęt	dydaktyczny	(oprócz	zakupu	sprzętu	komputero-
wego),	pomoce	optymalizujące	proces	kształcenia,	wyposażenie	warsztatowe,	zaplecze	socjalno-
-bytowe;
•	budowa	 lub	 modernizacja	 i/lub	 wyposażenie	 obiektów	 sportowych	 (należących	 do	 placówek	
edukacyjnych),	dydaktycznych,	społeczno-edukacyjnych	(w	tym	szkolne	stołówki,	internaty,	bursy)	
i	opiekuńczo-wychowawczych.

Działanie 4.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich
Celem	działania	 jest	ożywienie	społeczno-gospodarcze	zdegradowanych	obszarów	miejskich	 i	wiej-
skich	(w	tym	powojskowych,	poprzemysłowych	i	popegeerowskich),	zmiana	dotychczasowych	funkcji,	
jak	również	adaptacja	terenów	oraz	znajdujących	się	tam	obiektów	na	inne	cele:	usługowe,	gospodar-
cze,	społeczne,	edukacyjne,	zdrowotne,	rekreacyjne,	kulturalne	i	turystyczne.
W	ramach	działania	dofinansowane	mogą	być	wyłącznie	projekty,	które	w	kompleksowy	sposób	roz-
wiążą	 problemy	 społeczno-gospodarcze	 poprzez	 inwestycję	 dotyczącą	 określonych	 obszarów	 inter-
wencji:	infrastruktura	mieszkaniowa	i	lokalowa	(tylko	prace	renowacyjne);	wodno-ściekowa;	drogowa;	
edukacyjna;	ochrony	zdrowia;	kulturalna;	pozostała	infrastruktura	społeczna;	turystyczna;	gospodarka	
odpadami;	 odbudowa	publicznych	 systemów	energetycznych;	modernizacja	 obiektów	użyteczności	
publicznej	(część	projektu	infrastrukturalnego	może	stanowić	termomodernizacja);	infrastruktura	prze-
ciwpożarowa	oraz	systemów	bezpieczeństwa	powszechnego;	zagospodarowanie	przestrzeni	w	harmo-
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nii	z	otoczeniem;	renowacja	i	modernizacja	starówek	miast	(w	ramach	projektu	infrastrukturalnego	
możliwy	jest	zakup	i	montaż	systemu	monitoringu);	rekultywacja	skażonych	gruntów	(tylko	na	obsza-
rach	 powojskowych	 i	 poprzemysłowych),	w	 tym	usuwanie	 zanieczyszczeń	 gruntowych;	 inwestycje	
związane	z	rozwojem	przedsiębiorczości	(z	wyłączeniem	projektów	polegających	na	kompleksowym	
uzbrajaniu	terenów	pod	inwestycje).
Projekty	te	muszą	być	ujęte	w	Lokalnych	Programach	Rewitalizacji.
Beneficjentami	działania	są	m.in.	organizacje	pozarządowe.
Maksymalna	wartość	 projektu:	 20	mln	 zł	 w	 przypadku	 projektów	 z	 zakresu	 rekultywacji	 terenów	
zdegradowanych	na	cele	środowiskowe.

priorytet 5: rozwÓJ i ModernizacJa inFraStruktury turyStyczneJ i kulturoweJ
Celem	priorytetu	jest	wzrost	konkurencyjności	regionalnej	oferty	turystycznej	oraz	wykorzystanie	po-
tencjału	kultury,	a	także	podjęcie	działań	w	celu	zachowania	obiektów	dziedzictwa	kulturowego	dla	
podniesienia	atrakcyjności	regionu	na	rynku	krajowym	i	międzynarodowym.
Organizacje	pozarządowe	mogą	się	ubiegać	o	dofinansowanie	w	obu	działaniach	w	tym	priorytecie.

Działanie 5.1 Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury turystycznej i kulturowej
Celem	działania	jest	wzrost	konkurencyjności	i	atrakcyjności	kulturowej	i	turystycznej	województwa	
lubuskiego	na	arenie	krajowej	oraz	międzynarodowej.
Kwalifikujące	się	projekty	w	obszarze	turystyki:
•	 adaptacja	zabytków	techniki	i	architektury	w	celu	zwiększenia	atrakcyjności	turystycznej	regionu;
•	budowa	lub	modernizacja	infrastruktury	noclegowej	i	innej	infrastruktury	turystycznej,	w	tym:	ścież-
ki	rowerowe,	szlaki	konne,	szlaki	wodne,	szlaki	piesze;	oznakowanie	tras	turystycznych	(w	tym	projek-
ty	dotyczące	uporządkowania	szlaków	w	celu	poprawy	bezpieczeństwa	podróżujących);
•	budowa	lub	modernizacja	infrastruktury	gastronomicznej,	m.in.	w	obiektach	podkreślających	spe-
cyfikę	regionu,	np.	młyny,	kuźnie,	obiekty	podworskie;
•	 opracowanie	i	utworzenie	systemów	i	centrów	informacji	turystycznej;
•	budowa	lub	modernizacja	infrastruktury,	służącej	rozwojowi	aktywnych	form	turystyki;
•	promocja	oferty	z	zakresu	turystyki	i	kultury	(m.in.	publikacje,	ulotki,	katalogi,	foldery,	prezentacje	
multimedialne	na	CD	lub	DVD),	w	tym	promocja	dziedzictwa	kulturowego	i	przyrodniczego	oraz	pro-
duktów	regionalnych;
•	budowa	lub	modernizacja	obiektów	i	miejsc	uzdrowiskowych;
•	budowa	 lub	 modernizacja	 oraz	 wyposażenie	 obiektów	 sportowych	 o	 charakterze	 turystycznym	
(w	tym	baseny,	hale	sportowe	i	widowiskowe);
•	wykup	 i	 rekonstrukcja	 obiektów	 architektury	 oraz	 obiektów	 „małej	 architektury”	 prezentujących	
dziedzictwo	kulturowe	(w	tym	translokacja	obiektów	architektury	oraz	obiektów	„małej	architektury”	
prezentujących	dziedzictwo	kulturowe).
Kwalifikujące	się	projekty	w	obszarze	kultury:
•	 rewitalizacja,	konserwacja,	renowacja,	rewaloryzacja,	modernizacja,	adaptacja	historycznych	i	za-
bytkowych	obiektów	i	zespołów	obiektów,	wraz	z	ich	otoczeniem;
•	 rewitalizacja,	konserwacja,	renowacja,	rewaloryzacja,	modernizacja,	adaptacja	publicznych	obiek-
tów	poprzemysłowych	i	powojskowych,	wraz	z	otoczeniem	oraz	przystosowanie	ich	na	cele	kulturalne	
oraz	sportowo-rekreacyjne;
•	 zabezpieczenie	obiektów	i	zespołów	dziedzictwa	kulturowego	na	wypadek	zagrożeń	zewnętrznych	
(w	tym	przed	kradzieżą	i	zniszczeniem);
•	budowa	lub	modernizacja	publicznej	infrastruktury	kulturalnej,	przyczyniającej	się	do	aktywizacji	
społeczeństwa;
•	wyposażenie	obiektów	dziedzictwa	kulturowego	(np.	w	sprzęt	wystawienniczy,	techniczny,	multime-
dialny);
•	 ochrona	i	zachowanie	terenów	wykopalisk	archeologicznych;
•	ochrona	archeologii	przemysłowej;
•	 konserwacja	zabytków	ruchomych;
•	działania	związane	z	ochroną	zasobów	przyrodniczych	województwa,	zapewniające	im	właściwą	do-
stępność,	zwiększające	świadomość	ekologiczną	społeczeństwa	(np.	tworzenie	pomników	przyrody);



•	opracowanie	analiz,	 ekspertyz,	niezbędnych	dla	 zapewnienia	dalszego	 funkcjonowania	obiektów	
kultury.
Maksymalna	wartość	projektów	wynosi	od	4	mln	do	20	mln	zł	w	zależności	od	typu	projektu.	Maksy-
malna	wartość	dofinansowania	dla	projektów	z	zakresu	promocji	oferty	turystycznej,	w	tym	dziedzic-
twa	kulturowego	oraz	regionalnych	produktów	turystycznych	wynosi	100	tys.	zł.

Działanie 5.2 Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury turystycznej i kulturowej
Celem	działania	 jest	 zapewnienie	dogodnych	warunków	 infrastrukturalnych	dla	 rozwoju	potencjału	
turystyczno-kulturowego	ośrodków	lokalnych.
Kwalifikujące	się	projekty	w	obszarze	turystyki:
•	 adaptacja	zabytków	techniki	i	architektury	w	celu	zwiększenia	atrakcyjności	turystycznej	regionu;
•	budowa	lub	modernizacja	infrastruktury	noclegowej	i	innej	infrastruktury	turystycznej,	w	tym:	ścież-
ki	rowerowe,	szlaki	konne,	szlaki	wodne,	szlaki	piesze;	oznakowanie	tras	turystycznych	(w	tym	projek-
ty	dotyczące	uporządkowania	szlaków	w	celu	poprawy	bezpieczeństwa	podróżujących);
•	budowa	lub	modernizacja	infrastruktury	gastronomicznej,	między	innymi	w	obiektach	podkreślają-
cych	specyfikę	regionu,	np.	młyny,	kuźnie,	obiekty	podworskie;
•	 opracowanie	i	utworzenie	systemów	i	centrów	informacji	turystycznej;
•	budowa	lub	modernizacja	infrastruktury,	służącej	rozwojowi	aktywnych	form	turystyki;
•	promocja	oferty	z	zakresu	turystyki	i	kultury	(m.in.	publikacje,	ulotki,	katalogi,	foldery,	prezentacje	
multimedialne	na	CD	lub	DVD),	w	tym	promocja	dziedzictwa	kulturowego	i	przyrodniczego	oraz	pro-
duktów	lokalnych;
•	budowa	lub	modernizacja	obiektów	i	miejsc	uzdrowiskowych;
•	budowa	 lub	 modernizacja	 oraz	 wyposażenie	 obiektów	 sportowych	 o	 charakterze	 turystycznym	
(w	tym	baseny,	hale	sportowe	i	widowiskowe).
Kwalifikujące	się	projekty	w	obszarze	kultury:
•	 rewitalizacja,	konserwacja,	renowacja,	rewaloryzacja,	modernizacja,	adaptacja	historycznych	i	za-
bytkowych	obiektów	i	zespołów	obiektów,	wraz	z	ich	otoczeniem;
•	 rewitalizacja,	konserwacja,	renowacja,	rewaloryzacja,	modernizacja,	adaptacja	publicznych	obiek-
tów	poprzemysłowych	i	powojskowych,	wraz	z	otoczeniem	oraz	przy-stosowanie	ich	na	cele	kulturalne	
oraz	sportowo-rekreacyjne;
•	 zabezpieczenie	obiektów	i	zespołów	dziedzictwa	kulturowego	na	wypadek	zagrożeń	zewnętrznych	(	
w	tym	przed	kradzieżą	i	zniszczeniem);
•	budowa	lub	modernizacja	publicznej	infrastruktury	kulturalnej,	przyczyniającej	się	do	aktywizacji	
społeczeństwa;
•	wyposażenie	obiektów	dziedzictwa	kulturowego	(np.	w	sprzęt	wystawienniczy,	techniczny,	multime-
dialny);
•	 ochrona	i	zachowanie	terenów	wykopalisk	archeologicznych;
•	ochrona	archeologii	przemysłowej;
•	 konserwacja	zabytków	ruchomych;
•	działania	związane	z	ochroną	zasobów	przyrodniczych	województwa,	zapewniając	im	właściwą	do-
stępność,	zwiększające	świadomość	ekologiczną	społeczeństwa	(np.	tworzenie	pomników	przyrody);
•	 opracowanie	 analiz,	 ekspertyz	 niezbędnych	 dla	 zapewnienia	 dalszego	 funkcjonowania	 obiektów	
kultury.
Maksymalna	wartość	projektów	wynosi	od	4	mln	do	10	mln	zł	w	zależności	od	typu	projektu.		Mak-
symalna	wartość	dofinansowania:	dla	projektów	z	zakresu	promocji	oferty	turystycznej,	w	tym	dzie-
dzictwa	kulturowego	oraz	lokalnych	produktów	turystycznych	–	100	tys.	zł;	dla	pozostałych	typów	
projektów	–	5	mln	zł.
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5. reGionalny proGraM operacyJny 
 woJewÓdztwa łÓdzkieGo
Głównym	celem	programu	jest	integracja	regionu	z	europejską	i	globalną	przestrzenią	społeczno-go-
spodarczą	 jako	środkowoeuropejskiego	centrum	rozwoju,	sprzyjającego	zamieszkaniu	 i	gospodarce,	
oraz	dążenie	do	budowy	wewnętrznej	spójności	przy	zachowaniu	różnorodności	jego	miejsc.

Priorytety:
1.	Infrastruktura	transportowa;
2.	Ochrona	środowiska;
3.	Gospodarka,	innowacyjność,	przedsiębiorczość;
4.	Społeczeństwo	informacyjne;
5.	Infrastruktura	społeczna;
6.	Odnowa	obszarów	miejskich;
7.	Pomoc	Techniczna.

Instytucją	Zarządzającą	jest	Urząd	Marszałkowski	Województwa	Łódzkiego	(Departament	ds.	Regio-
nalnego	 Programu	Operacyjnego).	 Instytucją	 Pośredniczącą	 dla	 priorytetu	 2.	 jest	 Centrum	Obsługi	
Przedsiębiorcy.

priorytetowa 1: inFraStruktura tranSportowa
Celem	priorytetu	jest	poprawa	dostępności	komunikacyjnej	województwa	łódzkiego.
Organizacje	pozarządowe	mogą	się	ubiegać	o	dofinansowanie	w	ramach	jednego	działania.

Działanie 1.1 Drogi
Celem	działania	jest	zarówno	poprawa	stanu	oraz	powiązanie	regionalnej	i	lokalnej	sieci	dróg	woje-
wództwa	łódzkiego	z	siecią	dróg	krajowych,	transeuropejską	siecią	transportową	TEN-T	oraz	lotniska-
mi,	jak	i	poprawa	bezpieczeństwa	ruchu	drogowego	w	województwie.
Przykładowe	projekty:
•	budowa,	przebudowa	dróg	wojewódzkich,	powiatowych	i	gminnych	(obwodnic,	skrzyżowań,	zatok),	
prace	z	zakresu	poszerzenia	pasa	drogowego	i	wzmocnienia	nawierzchni	dróg,	wraz	z	infrastrukturą	
towarzyszącą	wzdłuż	realizowanej	inwestycji	podnoszącą	jakość	drogi	lub	poprawiającą	jej	funkcjono-
wanie;
•	budowa,	przebudowa	drogowych	obiektów	inżynierskich	np.	wiaduktów,	tuneli,	mostów,	estakad,	
przepustów,	konstrukcji	oporowych;
•	budowa,	przebudowa	ciągów	pieszo-rowerowych	lub	ścieżek	rowerowych	w	celu	poprawy	bezpie-
czeństwa	ruchu	drogowego	lub	zwiększenia	atrakcyjności	turystycznej	regionu;
•	budowa,	przebudowa	dróg	leśnych	będących	uzupełnieniem	dróg	publicznych;
•	monitoring	bezpieczeństwa	ruchu	drogowego	(w	tym:	wyposażenie	instytucji	w	urządzenia	lub	po-
jazdy	wykorzystywane	na	drogach	do	śledzenia	stanu	bezpieczeństwa	ruchu	drogowego);
•	przebudowa	miejsc	szczególnie	niebezpiecznych,	zwiększająca	bezpieczeństwo	ruchu	drogowego;
•	 zakup	 sprzętu	 dla	 usprawnienia	 ratownictwa	 drogowego,	 z	wyłączeniem	wsparcia	 technicznego	
regionalnego	systemu	reagowania	kryzysowego	oraz	 ratowniczo-gaśniczego	w	zakresie	 ratownictwa	
ekologicznego	i	chemicznego;
•	działania	prewencyjne	poprawiające	bezpieczeństwo	ruchu	drogowego.
Działanie	realizowane	jest	w	trybach:	konkursowym	i	indywidualnym.
Wartość	projektu	zależy	od	typu	projektu	oraz	od	tego,	czy	dany	obszar	jest	objęty	interwencją	Progra-
mu	Rozwoju	Obszarów	Wiejskich	(PROW).

priorytet 2: ochrona ŚrodowiSka, zapoBieGanie zaGroŻenioM i enerGetyka
Celem	priorytetu	jest	poprawa	stanu	środowiska	w	regionie,	zwiększenia	bezpieczeństwa	przeciwpo-
wodziowego	oraz	bezpieczeństwa	energetycznego	województwa.
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Organizacje	pozarządowe	wymienione	są	wśród	beneficjentów	czterech	działań.

Działanie 2.3 ochrona przyrody
Celem	działania	jest	ochrona	przyrody	i	kształtowanie	postaw	ekologicznych	mieszkańców	wojewódz-
twa.
Przykładowe	projekty:
•	 zachowanie	różnorodności	gatunkowej,	w	szczególności	ochrona	ex situ i in situ	gatunków	chronio-
nych,	odnawianie	drzewostanów,	budowa	centrów	przetrzymywania	gatunków	CITES	(Convention	on	
International	Trade	in	Endangered	Species	of	Wild	fauna	and	flora);
•	 ochrona	siedlisk,	w	szczególności	odbudowa	zdegradowanych	siedlisk	nieleśnych,	leśnych	i	wod-
nych	i	przywracanie	właściwych	stosunków	wodnych,	siedlisk	wodno-błotnych;
•	opracowanie	planów	ochrony	przyrody;
•	budowa	małej	infrastruktury	turystycznej	służącej	zabezpieczeniu	obszarów	chronionych	przed	nad-
mierną	 i	niekontrolowaną	presją	turystów,	w	tym:	budowa	ścieżek	dydaktycznych,	ścieżek	rowero-
wych,	szlaków,	parkingów,	punktów	widokowych,	wież	widokowych,	zadaszeń;
•	budowa	przejść	dla	zwierząt	i	likwidacja	barier.
Działanie	realizowane	jest	w	trybie	konkursowym.
Maksymalna	wartość	projektu	wynosi	400	tys.	zł	(dla	projektów	związanych	z	budową	przejść	dla	
zwierząt	i	likwidacją	barier	–	maksymalnie	2	mln	zł).

Działanie 2.4 Gospodarka wodna
Celem	działania	jest	przeciwdziałanie	powstawaniu	i	zmniejszanie	skutków	zagrożeń	środowiskowych	
związanych	z	powodziami	(zalewami	powodziowymi,	okresowymi	podtopieniami)	i	suszami,	zwięk-
szenie	zasobów	wód	powierzchniowych	oraz	ich	ochrona.
Przykładowe	projekty:
•	 zwiększenie	naturalnej	 retencji	 dolin	 rzecznych,	 z	 zachowaniem	 równowagi	 stanu	ekologicznego	
i	zachowaniem	stanu	technicznego	utrzymania	rzek	poprzez	m.in.	zalesianie,	zadrzewianie,	zakrza-
czenie,	tworzenie	roślinnych	pasów	ochronnych;
•	budowa	 lub	przebudowa	urządzeń	małej	 retencji,	w	szczególności	zbiorników	wielozadaniowych	
budowa	lub	przebudowa	urządzeń	małej	retencji,	w	szczególności	stopni	wodnych	oraz	innych	urzą-
dzeń	okresowo	piętrzących	wodę;
•	odtwarzanie	naturalnych	terenów	zalewowych;
•	kształtowanie	przekroju	podłużnego	i	poprzecznego	koryt	rzecznych	w	celu	zapobieżenia	powodzi,	
suszy	i	erozji;
•	utrzymanie	rzek	oraz	związanej	z	nimi	infrastruktury	w	dobrym	stanie;
•	poprawa	 stanu	 technicznego	 urządzeń	 przeciwpowodziowych	 poprzez	 budowę	 lub	 przebudowę	
przepompowni,	suchych	zbiorników	i	polderów;
•	budowa,	przebudowa	lub	poprawa	stanu	technicznego	wałów	przeciwpowodziowych,	wraz	z	budo-
wą,	przebudową	niezbędnej	infrastruktury	koniecznej	do	właściwego	funkcjonowania	wałów;
•	opracowanie	planów	gospodarowania	wodami	w	dorzeczach;
•	przygotowanie	i	utrzymanie	w	stanie	gotowości	operacyjnej	regionalnych	i	lokalnych	planów	postę-
powania	w	sytuacjach	zagrożenia	powodziowego;
•	 regulacja	cieków.
Działanie	realizowane	jest	w	trybach:	konkursowym	i	indywidualnym.
Maksymalna	wartość	projektu	wynosi	40	mln	zł	(nie	dotyczy	zbiorników	wielozadaniowych	o	pojem-
ności	mniejszej	niż	10	mln	m3	–	bez	ograniczeń	kwotowych).

Działanie 2.5 Zagrożenia środowiska
Celem	operacyjnym	działania	jest	przeciwdziałanie	powstawaniu	zagrożeń	środowiskowych	i	zmniej-
szanie	ich	skutków.
Przykładowe	projekty:
•	 realizacja	przedsięwzięć	mających	na	celu	usprawnienie	metod	i	narzędzi	do	analizowania	i	progno-
zowania	zagrożeń	naturalnych;
•	 realizacja	przedsięwzięć	mających	na	celu	usprawnienie	metod	i	narzędzi	do	analizowania	i	progno-
zowania	skutków	środowiskowych	powstałych	w	wyniku	poważnych	awarii;
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•	wsparcie	techniczne	systemu	ratowniczo-gaśniczego	na	obszarze	województwa	w	zakresie	ratow-
nictwa	ekologicznego	i	chemicznego;
•	wsparcie	techniczne	zespołów	zarządzania	kryzysowego	na	obszarze	województwa;
•	budowa	lub	doskonalenie	istniejących	baz	danych	do	gromadzenia	i	przetwarzania	informacji	o	śro-
dowisku;
•	wdrażanie	lub	doskonalenie	nowoczesnych	narzędzi	i	metod	obserwacji	środowiska;
•	 zakup	lub	poprawa	stanu	technicznego	sprzętu	do	badań	monitoringowych	środowiska.
Działanie	realizowane	jest	w	trybie	konkursowym.
Maksymalna	wartość	projektu	wynosi	4	mln	zł.

Działanie 2.6 ochrona powietrza
Celem	działania	jest	poprawa	jakości	powietrza	poprzez	likwidację	przekroczeń	dopuszczalnego	po-
ziomu	stężenia	zanieczyszczeń.
W	 ramach	 działania	 wspierana	 jest	 kompleksowa	 termomodernizacja	 budynków	 użyteczności	 pu-
blicznej.
Działanie	realizowane	jest	w	trybie	konkursowym.
Maksymalna	wartość	projektu	wynosi	10	mln	zł.

priorytet 3: GoSpodarka, innowacyJnoŚĆ, przedSiĘBiorczoŚĆ
Celem	priorytetu	jest	przyczynienie	się	m.in.	do	zwiększenia	potencjału	badawczo-rozwojowego	w	re-
gionie,	wzrostu	stopnia	innowacyjności	i	konkurencyjności	przedsiębiorstw	i	całej	gospodarki	w	woje-
wództwie,	a	także	do	poprawy	atrakcyjności	rekreacyjnej	i	turystycznej	regionu.
Organizacje	pozarządowe	(w	tym	instytucje	otoczenia	biznesu)	mogą	być	projektodawcami	w	trzech	
działaniach.

Działanie 3.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw
Celem	działania	jest	wspieranie	inwestycji	modernizacyjnych	i	rozwojowych	w	przedsiębiorstwach.
Przykładowe	projekty:
•	bezpośrednie	inwestycje	w	przedsiębiorstwach	rozumiane	jako	projekty	inwestycyjne	(w	tym	nie-
zbędne	działania	szkoleniowe	i	doradcze);
•	 inwestycje	w	zakresie	transportu	multimodalnego;
•	wsparcie	systemów	zarządzania	środowiskowego	małych	i	średnich	przedsiębiorstw,
•	wdrażanie	najlepszych	dostępnych	technik	(Best	Available	Techniques,	BAT);
•	udział	 lub	organizacja	udziału	w	targach,	misjach	i	 imprezach	gospodarczych	za	granicą,	w	tym	
przygotowanie,	druk	i	emisja	materiałów	promocyjnych;
•	marketing	i	promocja	produktów	i	marek	regionalnych	i	lokalnych.
O	wsparcie	finansowe	mogą	się	ubiegać	m.in.	organizacje	pozarządowe	i	instytucje	otoczenia	bizne-
su.
Działanie	realizowane	jest	w	trybach:	konkursowym	i	indywidualnym.
Maksymalna	wartość	projektu	wynosi	8	mln	zł	(dla	projektów	w	zakresie	transportu	multimodalnego	
dotyczących:	centrów	logistycznych,	terminali	transportu	multimodalnego,	wraz	z	infrastrukturą	towa-
rzyszącą	niezbędną	do	realizacji	projektu	–	maksymalnie	20	mln	zł).

Działanie 3.4 Rozwój otoczenia biznesu
Celem	działania	jest	rozwój	otoczenia	biznesu	służący	poprawie	współpracy	między	sferą	nauki	i	biz-
nesu	oraz	ułatwieniu	przedsiębiorstwom	dostępu	do	źródeł	finansowania.
Przykładowe	projekty:
•	 kompleksowe	projekty	mające	na	celu	stworzenie	platform	transferu	technologii	poprzez	wsparcie	
nowych	i	istniejących	parków	przemysłowych,	technologicznych,	inkubatorów	przedsiębiorczości	i	in-
nych	ośrodków	proinnowacyjnych;
•	dokapitalizowanie	lub	tworzenie	odnawialnych	instrumentów	finansowych,	w	szczególności:	fundu-
szy	mikropożyczkowych	lub	poręczeniowych	dla	małych	i	średnich	przedsiębiortsw,	działających	na	
rynku	lokalnym	i	regionalnym;
•	 rozwój	sieci	instytucji	otoczenia	biznesu	o	zasięgu	lokalnym	i	regionalnym;
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•	 inicjowanie	i	animacja	powiązań	kooperacyjnych	na	terenie	województwa	(np.	klastrów);
•	wsparcie	prac	studyjno-koncepcyjnych	dotyczących	tworzenia	terenów	inwestycyjnych.
O	wsparcie	finansowe	mogą	się	ubiegać	m.in.	organizacje	pozarządowe	i	instytucje	otoczenia	biznesu.
Działanie	realizowane	jest	w	trybach:	konkursowym	i	indywidualnym.
Maksymalna	wartość	projektów	zakładających	wsparcie	parków	technologicznych	nowych	i	już	istnie-
jących:	40	mln	zł	(z	wyjątkiem	projektów	indywidualnych).

Działanie 3.5 Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna
Celem	działania	jest	poprawa	atrakcyjności	rekreacyjnej	i	turystycznej	regionu.
Przykładowe	projekty:
•	budowa	lub	przebudowa	infrastruktury	turystycznej	(również	kongresowej	i	targowej);
•	budowa	lub	przebudowa	obiektów	w	celu	nadania	im	funkcji	turystycznych;
•	 zagospodarowanie	miejsc	organizacji	masowych	imprez	kulturalnych	i	folklorystycznych;
•	budowa	 lub	 przebudowa	 obiektów	 lecznictwa	 uzdrowiskowego	 (m.in.	 usuwanie	 barier	 dla	 osób	
niepełnosprawnych)	 oraz	 typowej	 dla	 nich	 infrastruktury	 towarzyszącej	 oraz	 ujęć	wód	 leczniczych	
i	termalnych;
•	działania	na	rzecz	promowania	lub	wykorzystania	dziedzictwa	przyrodniczego	w	zgodzie	z	zasadą	
zrównoważonego	rozwoju;
•	budowa	lub	przebudowa	infrastruktury	aktywnych	form	turystyki	(obiekty	sportowe	i	rekreacyjne)	
i	zakup	środków	trwałych	w	obiektach	rekreacyjnych;
•	 tworzenie	lub	rozwój	sieci	centrów	i	punktów	informacji	turystycznej,	portali	informatycznych	oraz	
systemów	oznakowania	obszarów	i	atrakcji	turystycznych;
•	działania	promocyjne	w	zakresie	turystyki.
Działanie	realizowane	jest	w	trybach:	konkursowym	i	indywidualnym.
Wartość	projektu	zależy	od	typu	projektu	oraz	od	tego,	czy	dany	obszar	jest	objęty	interwencją	PROW.

priorytet 4: SpołeczeŃStwo inForMacyJne
Celem	 osi	 priorytetowej	 jest	 zapewnienie	 i	 zwiększenie	 dostępności	 do	 nowoczesnych	 technologii	
informacyjnych	 i	 komunikacyjnych	 (Information	 and	 communication	 technologies,	 ICT),	 poprawa	
umiejętności	posługiwania	się	narzędziami	ICT	oraz	przeciwdziałanie	wykluczeniu	cyfrowemu	miesz-
kańców	regionu.
Organizacje	pozarządowe	mogą	się	ubiegać	o	dofinansowanie	w	dwóch	działaniach	tego	priorytetu.

Działanie 4.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
Celem	działania	jest	wyrównanie	dysproporcji	w	zakresie	dostępu	i	wykorzystania	technologii	informa-
cyjnych	i	komunikacyjnych	na	terenie	województwa	łódzkiego	oraz	poprawa	wykorzystania	zaawan-
sowanych	technologii	informacyjnych	przez	mieszkańców.
Przykładowe	projekty:
•	budowa	lub	rozbudowa	lokalnych/regionalnych	bezpiecznych	sieci	szerokopasmowych	współdziała-
jących	ze	szkieletowymi	sieciami	regionalnymi/krajowymi;
•	budowa,	przebudowa	lub	wyposażenie	inwestycyjne	(w	tym	oprogramowanie)	centrów	zarządzania	
i	przetwarzania	danych	elektronicznych,	ze	szczególnym	uwzględnieniem	hurtowni	danych	i	nowocze-
snych	narzędzi	analitycznych;
•	budowa	i	rozbudowa	lokalnych,	szerokopasmowych	sieci	dostępowych	poza	obszarami	miejskimi;
•	 tworzenie	publicznych	punktów	dostępu	do	internetu	(aktywne,	pasywne	i	modele	pośrednie).
Działanie	realizowane	jest	w	trybach:	konkursowym	i	indywidualnym.

Działanie 4.2 E-usługi publiczne
Celem	działania	jest	wyrównanie	dysproporcji	w	zakresie	dostępu	i	wykorzystania	technologii	informa-
cyjnych	i	komunikacyjnych	na	terenie	województwa	łódzkiego	oraz	poprawa	wykorzystania	zaawan-
sowanych	technologii	informacyjnych	przez	mieszkańców.
Przykładowe	projekty:
•	budowa	systemów	teleinformatycznych,	wraz	z	niezbędną	infrastrukturą	dla	potrzeb	elektroniczne-
go	obiegu	dokumentów	oraz	modelowania	i	optymalizacji	procesów	w	administracji	publicznej;
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•	budowa	 szeroko	 dostępnych	 dla	 obywateli	 regionalnych	 platform	 umożliwiających	 dostęp	 przez	
internet	do	usług	publicznych;
•	budowa	systemów	komunikacji	lub	kontroli	(podpis	elektroniczny,	elektroniczna	pieczątka	oraz	inne	
sposoby	uwierzytelniania	form	elektronicznych);
•	 tworzenie	oraz	rozwĳanie	publicznych	rejestrów	referencyjnych,	w	tym	geograficznych	systemów	
informacji	przestrzennej;
•	 inwestycje	w	usługi	lub	aplikacje	dla	obywateli	(e-zdrowie,	e-administracja,	e-kształcenie,	w	tym	
usprawnienie	informatyczne	działalności	służb	publicznych	w	zakresie	użyteczności	publicznej;
•	 rozwój	telefonii	internetowej	do	zastosowania	w	instytucjach	administracji	publicznej.
Działanie	realizowane	jest	w	trybach:	konkursowym	i	indywidualnym.

priorytet 5: inFraStruktura Społeczna
Celem	priorytetu	jest	zwiększenie	dostępu	mieszkańców	regionu	do	ośrodków	oferujących	komplekso-
we	usługi	medyczne,	podniesienie	potencjału	instytucji	pomocy	społecznej,	podniesienie	standardów	
i	poziomu	kształcenia,	jak	również	do	wzrostu	identyfikacji	mieszkańców	z	kulturą	regionu.
Organizacje	pozarządowe	mogą	być	projektodawcami	w	trzech	działaniach.

Działanie 5.2 Infrastruktura pomocy społecznej
Działanie	ukierunkowane	jest	na	poprawę	bezpieczeństwa	zdrowotnego	mieszkańców	województwa,	
przez	które	rozumie	się	zwiększenie	dostępu	do	ośrodków	oferujących	kompleksowe	usługi	medyczne.
Wspierane	są	projekty	zakładające	budowę	lub	przebudowę	obiektów	pomocy	społecznej,	wraz	z	za-
kupem	wyposażenia	niezbędnego	do	osiągnięcia	celów	realizowanej	inwestycji.
Działanie	realizowane	jest	w	trybie	konkursowym.

Działanie 5.3 Infrastruktura edukacyjna
Działanie	zorientowane	jest	na	podniesienie	wiedzy	mieszkańców	regionu	oraz	dostosowanie	ich	kom-
petencji	do	potrzeb	rynku	pracy.
Przykładowe	projekty:
•	budowa	lub	przebudowa	(obejmujące	także	termomodernizację)	szkół	(w	tym:	przedszkoli,	szkół	
wyższych	oraz	szkół	i	seminariów	duchownych),	a	także	innych	placówek	prowadzących	działalność	
edukacyjną;
•	budowa	lub	przebudowa	bazy	sportowej	szkół	(w	tym:	przedszkoli,	szkół	wyższych	oraz	szkół	i	se-
minariów	duchownych);
•	 zakup	urządzeń	przeznaczonych	do	nowoczesnych	metod	nauczania	(m.in.	sprzętu	komputerowe-
go,	oprogramowania,	pomocy	dydaktycznych);
•	 zakup	innego	wyposażenia	(w	tym	m.in.	urządzeń	budowlanych:	systemów	grzewczych,	systemów	
wentylacji	i	klimatyzacji).
Działanie	realizowane	jest	w	trybach:	konkursowym	i	indywidualnym.
Dla	 projektów	 dotyczących	 rozwoju	 infrastruktury	 szkolnictwa	 artystycznego	maksymalna	 wartość	
projektu	wynosi	poniżej	4	mln	zł	(z	wyjątkiem	projektów	realizowanych	przez	partnerstwa:	poniżej	
20	mln	zł).	W	pozostałym	zakresie	maksymalna	wartość	projektu	objętego	dofinansowaniem	wynosi	
poniżej	20	mln	zł	(z	wyjątkiem	projektów	indywidualnych).	Na	obszarach	objętych	PROW	wartości	
projektów	mogą	być	różne	od	powyższych	kwot.

Działanie 5.4 Infrastruktura kultury
Celem	działania	jest	kształtowanie	i	rozwĳanie	kulturowej	tożsamości	regionalnej.
Przykładowe	projekty:
•	prace	konserwatorskie,	restauratorskie	lub	inne	roboty	budowlane	dopuszczalne	w	przypadku	za-
bytków	 (odpowiednio	obiektów	historycznych)	nieruchomych	z	 zachowaniem	pełnionych	przez	nie	
dotychczas	funkcji	kulturalnych	lub	nadaniem	takich	funkcji;
•	budowa	lub	przebudowa	infrastruktury	kulturalnej	 lub	zakup	wyposażenia	do	obiektów	instytucji	
kultury;
•	 zabezpieczenie	zasobów	instytucji	kulturalnych	na	wypadek	zagrożeń,	w	szczególności	w	zakresie	
zabezpieczeń	przeciwpożarowych,	przeciwwłamaniowych;



•	digitalizacja	zasobów	dziedzictwa	kulturowego	pod	warunkiem	powszechnego	udostępnienia	stwo-
rzonej	bazy;
•	 tworzenie	i	rozwój	sieci	punktów	informacji	kulturalnej	(w	tym	także	przygotowanie	i	dystrybucja	
nieodpłatnych	publikacji	służących	informacji	kulturalnej),	systemów	oznakowania	obszarów	i	obiek-
tów	atrakcyjnych	kulturowo;
•	 tworzenie	i	rozwój	systemów	e-informacji	kulturalnej,
•	 organizacja	wydarzeń	kulturalnych,	mających	wpływ	na	wzrost	 znaczenia	 kultury	 jako	 czynnika	
stymulującego	rozwój	społeczno-gospodarczy,	oraz	tożsamości	regionalnej;
•	 kampanie	promocyjne	w	kraju	i	zagranicą,	których	celem	jest	promowanie	kultury	regionu,	w	tym	
udział	w	wystawach	i	imprezach	kulturalnych;
•	przygotowanie	 programów	 tworzenia,	 rozwoju	 lub	 promocji	 lokalnych	 i	 regionalnych	 produktów	
kulturowych,	w	tym	przede	wszystkim	wykonanie	analiz	potencjału	i	popytu.
Działanie	realizowane	jest	w	trybach:	konkursowym	i	indywidualnym.
Wartość	 projektu	 zależy	 od	 typu	 projektu	 oraz	 od	 tego,	 czy	 dany	 obszar	 jest	 objęty	 interwencją	
PROW.

priorytet 6: odnowa oBSzarÓw MieJSkich
Celem	priorytetu	 jest	przeciwdziałanie	marginalizacji	 tych	obszarów	miast	województwa	 łódzkiego,	
na	których	występują	negatywne	zjawiska	ekonomiczne	i	społeczne	związane	z	fizyczną	degradacją	
substancji	architektonicznej.
Organizacje	pozarządowe	wymienione	są	wśród	beneficjentów	dwóch	działań	tego	priorytetu.

Działanie 6.1 Rewitalizacja obszarów problemowych
Celem	działania	jest	rewitalizacja	substancji	architektonicznej	na	zdegradowanych	obszarach	miast,	
terenach	i	obiektach	poprzemysłowych	i	powojskowych	oraz	zwiększenie	atrakcyjności	obszarów	miej-
skich	dla	inwestorów	lokalnych	i	zewnętrznych.
Przykładowe	projekty:
•	 odbudowa,	 renowacja	 lub	modernizacja	 budynków	 i	 obiektów	 (w	 szczególności	w	 zdegradowa-
nych	dzielnicach	miast,	osiedlach	mieszkaniowych,	obszarach	poprzemysłowych	 i	powojskowych),	
lub	adaptowanie	ich	do	nowych	funkcji,	przyczyniające	się	do	tworzenia	nowych	miejsc	pracy	oraz	
neutralizacji	niekorzystnych	zjawisk	społecznych,	gospodarczych	i	ekologicznych;
•	prace	konserwatorskie,	restauratorskie	lub	inne	roboty	budowlane	dopuszczalne	w	przypadku	za-
bytków	nieruchomych	 (obiektów	historycznych)	w	 celu	 przystosowania	 ich	 do	 nowych	 funkcji	 lub	
utrzymania	funkcji	dotychczasowych;
•	 kompleksowe	zagospodarowanie	przestrzeni	publicznej	rewitalizowanych	terenów,	w	tym	budowa	
lub	przebudowa	małej	architektury	oraz	tworzenie	lub	modernizacja	miejsc	rekreacji	i	terenów	zielo-
nych;
•	przygotowanie	terenów	na	obszarach	objętych	rewitalizacją	pod	realizację	nowych	inwestycji	go-
spodarczych;
•	wymiana,	budowa,	przebudowa	lub	modernizacja	instalacji	komunalnej	w	rewitalizowanych	obiek-
tach;
•	budowa	systemów	monitoringu	w	celu	podniesienia	bezpieczeństwa	publicznego;
•	budowa	systemów	zabezpieczeń	przeciwpożarowych	i	przeciwwłamaniowych	w	rewitalizowanych	
obiektach.
Działanie	realizowane	jest	w	trybach:	konkursowym	i	indywidualnym.

Działanie 6.2 Renowacja substancji mieszkaniowej
Celem	działania	jest	odnowa	zdegradowanych	dzielnic	mieszkaniowych,	w	tym	renowacja	substancji	
mieszkaniowej.
Wspierane	są	projekty	związane	z	renowacją	wielorodzinnych	budynków	mieszkalnych	oraz	z	adapta-
cją	i	renowacją	budynków	na	cele	mieszkaniowe	dla	osób	o	szczególnych	potrzebach.
Działanie	będzie	realizowane	poprzez	tryb	konkursowy.
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6. MałopolSki reGionalny proGraM operacyJny
Głównym	celem	programu	jest	tworzenie	warunków	do	wzrostu	gospodarczego	i	zatrudnienia	w	Ma-
łopolsce.

Priorytety:
1.	Warunki	do	rozwoju	społeczeństwa	opartego	na	wiedzy;
2.	Gospodarka	regionalnej	szansy;
3.	Turystyka	i	przemysł	kulturowy;
4.	Infrastruktura	dla	rozwoju	gospodarczego;
5.	Krakowski	Obszar	Metropolitalny;
6.	Spójność	wewnątrzregionalna;
7.	Infrastruktura	ochrony	środowiska;
8.	Współpraca	międzyregionalna;
9.	Pomoc	Techniczna.

Instytucją	Zarządzającą	jest	Urząd	Marszałkowski	Województwa	Małopolskiego	(Departament	Polityki	
Regionalnej).	W	zakresie	priorytetu	2.	Instytucją	Pośredniczącą	jest	Małopolskie	Centrum	Przedsię-
biorczości.

priorytet 1: warunki do rozwoJu SpołeczeŃStwa oparteGo na wiedzy
Celem	priorytetu	jest	poprawa	dostępu	do	edukacji	oraz	rozwój	społeczeństwa	informacyjnego.

Działanie 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych
Celem	działania	jest	poprawa	dostępu	do	bazy	dydaktycznej	umożliwiającej	wyposażenie	mieszkań-
ców	województwa	małopolskiego	(młodzież	i	osoby	dorosłe)	w	umiejętności	oraz	kwalifikacje	zapew-
niające	dobry	start	oraz	możliwie	stabilne	funkcjonowanie	na	rynku	pracy.
Wśród	beneficjentów	Schematu	B	znalazły	się	organizacje	pozarządowe.

schemat B: Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego
Przykładowe	projekty:
•	budowa,	rozbudowa,	adaptacja	i	modernizacja	infrastruktury	dydaktycznej	i	teleinformatycznej	
kształcenia	ustawicznego	oraz	kształcenia	zawodowego,	umożliwiającej	rozwój	istniejących	i	two-
rzenie	nowych	placówek	służących	kształceniu	ustawicznemu	i	zawodowemu	oraz	sieci	informa-
tycznych	centrów	edukacyjnych;
•	wyposażenie	 bazy	 dydaktycznej	 istniejących	 i	 nowo	 tworzonych	 placówek	 kształcenia	 usta-
wicznego	oraz	kształcenia	zawodowego,	służącej	doskonaleniu	zawodowemu	i	praktycznej	nauce	
zawodu,	w	 sprzęt	 techniczno-dydaktyczny	 oraz	 tworzenie	 lub	 zakup	 systemów	 informatycznych	
wspierających	proces	dydaktyczny,	w	szczególności	systemów	e-learning,	wraz	z	ich	wdrożeniem.
Schemat	realizowany	jest	w	trybach:	konkursowym	i	indywidualnym.
Maksymalna	kwota	wsparcia	w	Schemacie	B	wynosi	4,5	mln	zł.

Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego
Celem	działania	jest	wspieranie	rozwoju	województwa	małopolskiego	poprzez	rozbudowę	regionalnej	
i	lokalnej	infrastruktury	społeczeństwa	informacyjnego,	a	także	zwiększenie	wykorzystania	internetu	
oraz	innych	technologii	informacyjnych	i	komunikacyjnych	do	świadczenia	usług	publicznych.
Przykładowe	projekty,	które	mogą	realizować	organizacje	pozarządowe:
•	budowa	lub	modernizacja	publicznych	punktów	dostępu	do	internetu	(aktywnych	–	w	formie	te-
lecentrów,	pośrednich	–	PIAP-ów	[Public	 Internet	Access	Points]	umieszczonych	w	miejscach,	np.	
biblioteki	publiczne,	urzędy	gminne	czy	ośrodki	kultury);
•	budowa,	 rozbudowa	 lub	modernizacja	 systemów	 zarządzania,	 z	wykorzystaniem	 technologii	 te-
leinformatycznych,	 a	 w	 szczególności	 wdrażanie	 elektronicznych	 systemów	 obiegu	 dokumentów,	
systemów	elektronicznej	archiwizacji	dokumentów,	systemów	bazodanowych,	integracja	systemów,	
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budowa	i	rozbudowa	systemów	transmisji	danych	między	jednostkami	administracji	publicznej,	geo-
graficzne	systemy	informacji	przestrzennej.
Beneficjentami	są	m.in.	organizacje	pozarządowe	oraz	instytucje	otoczenia	biznesu.
Działanie	realizowane	jest	w	trybach:	konkursowym	i	indywidualnym.
Minimalna	wartość	całkowitej	kwoty	wydatków	kwalifikowanych	projektu:	100	tys.	zł.	Maksymalna	
kwota	wsparcia	wynosi	5	mln	zł	(nie	dotyczy	projektów	indywidualnych).

priorytet 2: GoSpodarka reGionalneJ SzanSy
Celem	priorytetu	jest	wzmacnianie	konkurencyjności	przedsiębiorstw.

Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw
Celem	działania	jest	stworzenie	silnego	i	konkurencyjnego	sektora	małych	i	średnich	przedsiębiorstw	
(MŚP)	 poprzez	 bezpośrednią	 pomoc	 finansową	 oraz	 zapewnienie	 alternatywnych,	 pozabankowych	
źródeł	finansowania	działalności	przedsiębiorstw.	Ponadto	istotnym	czynnikiem	wspierającym	rozwój	
przedsiębiorstw	są	silne	i	sprawnie	działające	instytucje	otoczenia	biznesu.
W	działaniu	tym	projektodawcami	mogą	być:	organizacje	pozarządowe	(Schemat	B)	oraz	instytucje	
otoczenia	biznesu	(Schematy	C	i	D).

schemat B: wspólne przedsięwzięcia i tworzenie powiązań kooperacyjnych między przedsiębior-
stwami, w tym tworzenie klastrów
Przykładowe	projekty:
•	działania	dotyczące	powstawania	 i	 rozwoju	wzajemnej	współpracy	oraz	powiązań	kooperacyj-
nych	między	przedsiębiorstwami	o	znaczeniu	lokalnym	i	regionalnym,	w	tym	polegające	m.in.	na:	
zakupie	 środków	 trwałych	 oraz	wartości	 niematerialnych	 i	 prawnych	 związanych	 z	 nową	 inwe-
stycją;	zakupie	usług	doradczych	z	zakresu	opracowania	planów	rozwoju	i	ekspansji	działalności;	
działaniach	promocyjnych	na	rzecz	utworzonego	klastra.
Warunkiem	otrzymania	dofinansowania	w	przypadku	tego	typu	projektów	jest	zapewnienie	przez	
wnioskodawcę	 ogólnodostępności	 środków	 zakupionych	w	wyniku	 realizacji	 projektu	wszystkim	
uczestnikom	powiązania	kooperacyjnego	(klastra).
Schemat	realizowany	jest	w	trybie	konkursowym.
Maksymalna	kwota	wsparcia	wynosi	1	mln	zł.

schemat C: Dotacje dla instytucji otoczenia biznesu
Przykładowe	projekty:
•	projekty	 inwestycyjne	 niezbędne	 dla	 właściwego	 funkcjonowania	 instytucji	 otoczenia	 biznesu	
w	zakresie	wsparcia	przedsiębiorczości;
•	projekty	służące	powstawaniu	sieci	instytucji	otoczenia	biznesu	o	zasięgu	lokalnym	lub	regional-
nym	oraz	poprawie	jakości	ich	funkcjonowania;
•	projekty	inwestycyjne	służące	rozwojowi	systemu	innowacji	w	regionie.
Schemat	realizowany	jest	w	trybie	konkursowym.
Maksymalna	kwota	wsparcia	wynosi	1	mln	zł.

schemat D: wsparcie funduszy zwrotnych przeznaczonych dla przedsiębiorstw
Przykładowe	projekty:
•	projekty	 polegające	 na	 utworzeniu	 nowych	 lub	 powiększaniu	 kapitału	 istniejących:	 funduszy	
pożyczkowych,	poręczeniowych	oraz	 innych	alternatywnych	pozabankowych	źródeł	finansowania	
działalności	przedsiębiorstw.
Schemat	realizowany	jest	w	trybie	konkursowym.
Minimalna	kwota	wsparcia	wynosi	1	mln,	maksymalna	–	20	mln	zł.

Działanie 2.2 wsparcie komercjalizacji badań naukowych
Celem	działania	jest	zwiększenie	poziomu	innowacyjności	i	konkurencyjności	firm	poprzez	uaktywnie-
nie	ich	współpracy	z	szerokim	zapleczem	instytucjonalnym	w	sferze	nauki,	prac	badawczo-rozwojo-
wych	oraz	transferu	technologii.
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Organizacje	pozarządowe	mogą	się	ubiegać	o	dofinansowanie	w	Schemacie	A.

schemat A: Projekty badawcze
Przykładowe	projekty:
•	badania	przemysłowe	realizowane	przez	jednostki	naukowo-badawcze	we	współpracy	przedsię-
biorstwo	–	jednostka	naukowo-badawcza	na	rzecz	przedsiębiorstw;
•	badania	przedkonkurencyjne	realizowane	w	przedsiębiorstwach.
Schemat	realizowany	jest	w	trybie	konkursowym.
Maksymalna	wartość	całkowitej	kwoty	wydatków	kwalifikowanych	projektu:	poniżej	400	tys.	zł.

priorytet 3: turyStyka i przeMySł kulturowy
Celem	priorytetu	jest	podniesienie	konkurencyjności	turystycznej	regionu.

Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury turystycznej
Celem	działania	jest	rozwój	produktów	i	oferty	turystycznej	regionu	oraz	budowanie	pozytywnego	wi-
zerunku	Małopolski	jako	regionu	atrakcyjnego	turystycznie	w	kraju	i	za	granicą,	mające	na	celu	zwięk-
szenie	liczby	osób	odwiedzających	Małopolskę	i	zwiększenie	wpływów	z	działalności	turystycznej.
Organizacje	pozarządowe	mogą	się	ubiegać	o	dofinansowanie	w	Schematach	B,	C	i	D.

schemat B: Inwestycje w obiekty i infrastrukturę uzdrowiskową
Przykładowe	projekty:
•	 inwestycje	w	obiekty	i	 infrastrukturę	uzdrowiskową	–	projekty	związane	z	budową,	rozbudową	
i	renowacją	ogólnodostępnej	infrastruktury	turystycznej	i	rekreacyjnej	(rozumianej	wyłącznie	jako	
kompleksowy	produkt	turystyczny,	niebędący	standardową	infrastrukturą	rekreacyjno-sportową	słu-
żącą	zaspokajaniu	potrzeb	społecznych	mieszkańców)	zlokalizowanej	na	terenie	uzdrowisk	(m.in.	
pĳalnie	wód	mineralnych,	szlaki	 i	ścieżki	 turystyczne,	muszle	widowiskowo-koncertowe,	otwarte	
baseny	kąpielowe,	parki	zdrojowe).
Wspierane	są	wyłącznie	inwestycje	w	granicach	obszaru,	któremu	został	nadany	status	uzdrowiska.	
Realizowane	są	wyłącznie	projekty,	które	wynikają	z	Planów	Rozwoju	Uzdrowisk.
Schemat	realizowany	jest	w	trybie	konkursowym.
Minimalna	kwota	wsparcia	wynosi	500	tys.,	maksymalna	–	5	mln	zł.

schemat C: Rozwój produktów i oferty turystycznej regionu
Przykładowe	projekty:
•	projekty	dotyczące	opracowania	i	wdrożenia	nowych	produktów	turystycznych	o	zasięgu	regional-
nym	oraz	projekty	dotyczące	rozbudowy	istniejących	produktów	turystycznych;
•	projekty	związane	z	budową,	rozbudową	i	renowacją	szlaków	turystycznych	(pieszych	i	rowero-
wych);
•	 inwestycje	służące	rozwojowi	funkcji	turystycznych	stacji	narciarskich	i	akwenów	wodnych;
•	 inwestycje	w	zakresie	 infrastruktury	rekreacyjnej	–	 inwestycje	dotyczące	zarówno	istniejących,	
jak	również	nowych	obiektów	rekreacyjnych	oraz	inwestycje	w	infrastrukturę	targowo-wystawienni-
czą	związaną	z	turystyką	biznesową;
•	 inwestycje	zmierzające	do	przystosowania	terenów	zdegradowanych	do	nowych	funkcji	związa-
nych	z	turystyką	–	inwestycje	związane	z	budową,	rozbudową,	modernizacją	lub	zagospodarowa-
niem	obiektów	i	obszarów	zdegradowanych,	poprzemysłowych	i	powojskowych	na	cele	turystyczne	
i	rekreacyjne.	Inwestycje	tu	realizowane	będą	miały	charakter	inwestycji	punktowych,	mających	na	
celu	przekształcenie	obszaru	zdegradowanego	i	odnowienie	lub	nadanie	mu	nowych	funkcji	tury-
stycznych.
Schemat	realizowany	jest	w	trybie	konkursowym.
Minimalna	kwota	wsparcia	wynosi	500	tys.,	maksymalna	–	5	mln	zł.

schemat D: Inwestycje w poprawę bazy noclegowej oraz przystosowanie obiektów zabytkowych 
do celów turystycznych
Przykładowe	projekty:
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•	budowa	nowych	obiektów	hotelarskich;
•	 rozbudowa	istniejących	obiektów	hotelarskich;
•	przystosowanie	obiektów	zabytkowych	do	funkcji	hotelarskich;
•	podniesienie	 standardów	 istniejących	obiektów	noclegowych,	 o	 których	mowa	w	art.	35	ust.	
2	Ustawy	z	29	sierpnia	1997	r.	o	usługach	 turystycznych,	poprzez	 jej	dostosowanie	do	wyma-
gań	bazy	hotelarskiej,	z	wyłączeniem	obiektów	agroturystycznych	 i	pokoi	wynajmowanych	przez	
rolników	 oraz	miejsc	 na	 ustawianie	 namiotów	w	prowadzonych	 przez	 rolników	 gospodarstwach	
rolnych;
•	 inwestycje	w	istniejące	schroniska.
Preferowane	są	projekty	związane	z	rozwojem	bazy	noclegowej	i	infrastruktury	turystycznej	wokół	
obiektu.
Schemat	realizowany	jest	w	trybie	konkursowym.
Minimalna	kwota	wsparcia	wynosi	500	tys.,	maksymalna	–	2	mln	zł.

Działanie 3.2 Rozwój produktu dziedzictwa kulturowego
Celem	działania	jest	ochrona	i	promocja	dziedzictwa	kulturowego	i	przyrodniczego	oraz	przystosowa-
nie	ich	do	celów	turystycznych.
Organizacje	pozarządowe	mogą	się	ubiegać	o	dofinansowanie	w	obu	wyodrębnionych	schematach.

schemat A: Dziedzictwo kulturowe i rewaloryzacja układów przestrzennych
Przykładowe	projekty:
•	projekty	związane	z	konserwacją,	renowacją,	rewaloryzacją,	zachowaniem	oraz	zabezpieczeniem	
przed	zagrożeniami	obiektów	(wraz	z	ich	otoczeniem)	wpisanych	do	wojewódzkiego	rejestru	zabyt-
ków,	na	listę	światowego	dziedzictwa	UNESCO,	uznanych	za	Pomnik	Historii,	objętych	formą	parku	
kulturowego,	miejsc	pamięci	narodowej	i	martyrologii	lub	innych	miejsc	historycznych	powołanych	
za	pomocą	odrębnych	ustaw	oraz	skansenów,	wraz	z	ich	przystosowaniem	dla	celów	kulturalnych	
i	turystyki	kulturowej;
•	projekty	związane	z	konserwacją,	renowacją,	rewaloryzacją,	zachowaniem	publicznych	zabytków	
inżynierii,	 techniki	 i	 przemysłu	 objętych	 formą	 ochrony	 zabytków	 (wymienione	w	 pkt.	 1),	wraz	
z	ich	otoczeniem,	w	celu	przystosowania	ich	na	cele	kulturalne,	np.	muzea,	domy	i	ośrodki	kultury,	
centra	sztuki	nowoczesnej,	galerie	sztuki	oraz	turystyki	kulturowej,	ze	szczególnym	uwzględnieniem	
projektów	angażujących	nowoczesne	technologie;
•	projekty	związane	z	konserwacją	publicznych	zbiorów	zabytków	ruchomych	oraz	zabytkowych	
księgozbiorów	i	archiwaliów,	a	także	tworzeniem	kompleksowych	systemów	informacji	i	zabezpie-
czeń	przed	nielegalnym	wywozem	dzieł	sztuki	oraz	zabezpieczeniem	zabytków	ruchomych	i	nieru-
chomych	przed	kradzieżą	i	zniszczeniem,	z	zastrzeżeniem,	iż	zbiory	i	zabytki	będące	przedmiotem	
projektu	są	ogólnodostępne	dla	mieszkańców	regionu;
•	projekty	związane	z	konserwacją,	renowacją,	rewaloryzacją,	zachowaniem	oraz	zabezpieczeniem	
przed	zagrożeniami	układów	przestrzennych	(urbanistycznych	i	ruralistycznych)	o	wybitnych	war-
tościach	historyczno-kulturowych.	W	przypadku	zespołów	architektury	muszą	one	zostać	wpisane	
do	wojewódzkiego	rejestru	zabytków	(jako	układy	lub	zespoły	urbanistyczne,	ruralistyczne)	lub	być	
ujęte	w	miejscowym	planie	zagospodarowania	przestrzennego	jako	strefa	ochrony	konserwatorskiej	
lub	też	zorganizowane	w	formie	parków	kulturowych,	rozumianych	jako	obszarowa	forma	ochrony	
krajobrazu	i	dziedzictwa	kulturowego	regionu.
Schemat	realizowany	jest	w	trybie	konkursowym.
Maksymalna	 wartość	 całkowitej	 kwoty	 wydatków	 kwalifikowanych	 dla	 projektów	 dotyczących	
utrzymania	 i	ochrony	dziedzictwa	kulturowego:	poniżej	20	mln	zł.	Minimalna	wartość	wsparcia	
wynosi	500	tys.	zł.

schemat B: Dziedzictwo przyrodnicze
Przykładowe	projekty:
•	 projekty	związane	z	zachowaniem,	ochroną	oraz	zabezpieczeniem	przed	zagrożeniami	obiektów	
dziedzictwa	 przyrodniczego,	 w	 szczególności	 parków	 narodowych,	 parków	 krajobrazowych,	 rezer-
watów	przyrody,	pomników	przyrody,	obszarów	Natura	2000	itp.	oraz	ich	przystosowanie	do	celów	
turystycznych;	preferowane	będą	projekty	ukierunkowane	na	zabezpieczenie	obiektów	poprzez	mon-
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taż	urządzeń	chroniących	przed	zagrożeniami,	budowę	infrastruktury	w	celu	odpowiedniej	organizacji	
ruchu	turystycznego	z	uwzględnieniem	poszanowania	i	ochrony	cennych	obiektów	przyrodniczych.
Schemat	realizowany	jest	w	trybie	konkursowym.
Maksymalna	wartość	całkowitej	kwoty	wydatków	kwalifikowanych	projektu:	poniżej	2	mln	zł.	Dla	
projektów	z	zakresu	ochrony	siedlisk	oraz	projektów	z	zakresu	różnorodności	gatunkowej	maksy-
malna	wartość	całkowitej	kwoty	wydatków	kwalifikowanych	projektu:	poniżej	400	tys.	zł.	Dla	pro-
jektów	obejmujących	budowę	małej	infrastruktury	turystycznej	służącej	zabezpieczeniu	obszarów	
chronionych	przed	nadmierną	i	niekontrolowaną	presją	turystów,	w	tym:	budowa	ścieżek	dydak-
tycznych	i	rowerowych,	szlaków,	parkingów,	punktów	widokowych,	zadaszeń:	maksymalna	wartość	
całkowitej	kwoty	wydatków	kwalifikowanych	projektu	wynosi	poniżej	400	tys.	zł.	Minimalna	war-
tość	wsparcia:	100	tys.	zł.

Działanie 3.3 Instytucje kultury
Celem	działania	 jest	 stworzenie	 trwałego	 i	 nowoczesnego	 systemu	 instytucji	 kultury	 jako	czynnika	
rozwoju	społeczno-gospodarczego	regionu.
Organizacje	pozarządowe	mogą	się	ubiegać	o	dofinansowanie	w	obu	wyodrębnionych	schematach.

schemat A: Rozwój infrastruktury kulturalnej
Przykładowe	projekty:
•	 inwestycje	 dotyczące	 zarówno	 istniejących,	 jak	 i	 nowych	 obiektów,	 wyposażenie	 istniejących	
i	nowych	obiektów	publicznej	infrastruktury	kulturalnej	przyczyniającej	się	do	aktywnego	udziału	
społeczeństwa	w	kulturze.	Preferowane	będą	przedsięwzięcia	związane	z	zaangażowaniem	nowo-
czesnych	technik	przekazu	i	ekspozycji,	umożliwiające	interaktywną	prezentację	oferty	kulturalnej	
beneficjenta,	rozumiane	wyłącznie	jako	część	szerszego	projektu.	Na	wsparcie	mogą	liczyć	m.in.	
biblioteki	(z	wyłączeniem	pedagogicznych,	dla	których	wsparcie	zostało	przewidziane	w	Priorytecie	
1.),	muzea,	teatry,	centra	kultury,	inne	obiekty	i	otwarte	przestrzenie	służące	celom	kulturalnym.
Schemat	realizowany	jest	w	trybie	konkursowym.
Minimalna	wartość	 całkowitej	 kwoty	wydatków	 kwalifikowanych	 projektu:	 1	mln	 zł.	Minimalna	
kwota	wsparcia	wynosi	500	tys.	zł.

schemat B: organizacja imprez kulturalnych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym
Przykładowe	projekty:
•	projekty	związane	z	organizacją	imprez	kulturalnych	o	znaczeniu	regionalnym	i	ponadregional-
nym,	w	szczególności	festiwale,	targi	w	obrębie	sfery	kultury,	wystawy	i	przeglądy	form	artystycz-
nych	 (imprezy	 cykliczne	 będą	wspierane	 tylko	wówczas,	 gdy	 stanowią	 nową	 ofertę,	 ich	 zakres	
zostanie	poszerzony	w	stosunku	do	oferowanego	dotychczas).
Schemat	realizowany	jest	w	trybie	konkursowym.
Minimalna	wartość	całkowitej	kwoty	wydatków	kwalifikowanych	projektu:	500	tys.	zł,	maksymal-
na:	poniżej	2	mln	zł.	Minimalna	kwota	wsparcia	wynosi	100	tys.	zł.

priorytet 4: inFraStruktura dla rozwoJu GoSpodarczeGo
Celem	priorytetu	jest	rozwój	infrastruktury	sprzyjającej	wzrostowi	społeczno-	gospodarczemu.

Działanie 4.3 Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej
Celem	działania	jest	podniesienie	atrakcyjności	inwestycyjnej	regionu	poprzez	tworzenie	korzystnych	
warunków	do	lokowania	na	jego	obszarze	przedsiębiorstw	i	inwestycji.
W	obu	wyodrębnionych	schematach	o	dofinansowanie	mogą	się	ubiegać	instytucje	otoczenia	biznesu.

schemat A: strefy aktywności gospodarczej o powierzchni 2 – 20 ha oraz schemat B: strefy 
aktywności gospodarczej o powierzchni powyżej 20 ha
Przykładowe	projekty:
•	 kompleksowe	 uzbrojenie	 terenów	 przeznaczonych	 na	 nową	 strefę	 aktywności	 gospodarczej	
(w	szczególności	zlokalizowana	na	terenie	strefy	infrastruktura:	wodno-kanalizacyjna,	energetycz-
na,	drogi	wewnętrzne);
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•	poszerzenie	istniejącej	strefy	inwestycyjnej	poprzez	kompleksowe	uzbrojenie	nowych	terenów	inwe-
stycyjnych	oraz	terenów	obecnej	strefy	aktywności	gospodarczej;
•	 kompleksowe	dozbrojenie	strefy	aktywności	gospodarczej	polegające	w	szczególności	na	uzupełnie-
niu	zlokalizowanej	na	terenie	strefy	infrastruktury:	wodno-kanalizacyjnej,	gazowej	i	energetycznej	oraz	
dróg	wewnętrznych;
•	 inwestycje	w	budowę	nowych	oraz	w	rozbudowę	lub	przebudowę	istniejących	budynków	na	cele	
tworzonego	inkubatora	przedsiębiorczości,	wyłącznie	na	obszarze	strefy	aktywności	gospodarczej.
Oba	schematy	realizowane	są	w	trybie	konkursowym	(Schemat	A	w	naborze	zamkniętym,	B	w	cią-
głym).
Dla	inwestycji	związanych	z	uzbrajaniem	terenów	pod	strefy	aktywności	gospodarczej	o	charakterze	
parków	 technologicznych	 (parki	 technologiczne):	maksymalna	wartość	 całkowitej	 kwoty	wydatków	
kwalifikowanych	projektu	musi	być	niższa	niż	40	mln	zł.

priorytet 5: krakowSki oBSzar Metropolitalny
Celem	priorytetu	jest	wzmocnienie	pozycji	Krakowskiego	Obszaru	Metropolitalnego	(KOM)	jako	zna-
czącego	ośrodka	metropolitalnego	w	Europie.

Działanie 5.1 Krakowski obszar metropolitalny jako ważny węzeł europejskiej przestrzeni badaw-
czej
Celem	działania	jest	wzmocnienie	roli	KOM	jako	prężnego	ośrodka	naukowo-badawczego	oraz	cen-
trum	nowoczesnej	i	innowacyjnej	gospodarki.
O	dofinansowanie	mogą	się	ubiegać	instytucje	otoczenia	biznesu.
Przykładowe	projekty:
przygotowanie	koncepcji	utworzenia	i	funkcjonowania	małopolskich	ośrodków	innowacji;
•	wsparcie	inwestycji	i	logistyki	tworzenia	małopolskich	ośrodków	innowacji;
•	 infrastruktura	badawcza:	budowa	lub	przebudowa,	rozbudowa	oraz	remonty	laboratoriów	oraz	uno-
wocześnienie	wyposażenia	laboratoriów	badawczych;
•	 inwestycje	w	infrastrukturę	 laboratoriów	świadczących	dla	przedsiębiorstw	usługi	specjalistyczne	
o	udokumentowanym	popycie	rynkowym;
•	 inwestycje	w	infrastrukturę	laboratoriów	certyfikowanych	i	laboratoriów	ubiegających	się	o	certyfi-
kację.
Wśród	beneficjentów	znalazły	się	instytucje	otoczenia	biznesu.
Działanie	realizowane	jest	w	trybie	konkursowym.
Projekty	z	zakresu	infrastruktury	B+R:	maksymalna	wartość	całkowitej	kwoty	wydatków	kwalifikowa-
nych	projektu	wynosi	poniżej	4	mln	zł.

priorytet 6: SpÓJnoŚĆ wewnątrzreGionalna
Celem	priorytetu	jest	zmniejszenie	infrastrukturalnych	barier	w	dostępie	do	usług	społecznych.

Działanie 6.1 Rozwój miast
Celem	działania	jest	wzmocnienie	miast	jako	potencjalnych	biegunów	wzrostu	oraz	poprawa	warun-
ków	życia	w	miastach	lub	ich	dzielnicach,	która	spowoduje,	że	staną	się	one	atrakcyjnym	miejscem	
pracy,	zamieszkania,	a	także	podejmowania	działalności	gospodarczej.
Szeroko	rozumiane	organizacje	pozarządowe	(instytucje	otoczenia	biznesu	w	Schemacie	A	oraz	osoby	
prawne	będące	organami	prowadzącymi	szkoły	i	placówki	w	Schemacie	B)	mogą	się	ubiegać	o	dofi-
nansowanie	w	obu	schematach	tego	działania.

schemat A: Projekty realizowane wyłącznie w ramach programów rewitalizacji
Przykładowe	projekty:
•	modernizacje,	renowacje	budynków	poprawiające	ich	estetykę	zewnętrzną;
•	modernizacje,	renowacje	części	wspólnych	wielorodzinnych	budynków	mieszkalnych;
•	modernizacje,	renowacje	i/lub	adaptacje	budynków	na	cele	utworzenia	mieszkań	socjalnych;
•	budowa,	przebudowa,	rozbudowa	i	modernizacja	obiektów	infrastruktury	społecznej;
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•	 zagospodarowanie	przestrzeni	miejskich	na	cele	publiczne	i/lub	gospodarcze;
•	budowa,	przebudowa,	 rozbudowa	 i	modernizacja	podstawowej	 infrastruktury	komunalnej	 (np.	
przewodów	lub	urządzeń	wodociągowych,	kanalizacyjnych,	ciepłowniczych,	elektrycznych,	gazo-
wych	lub	telekomunikacyjnych)	na	obszarze	objętym	projektem;
•	budowa	i	modernizacja	infrastruktury	drogowej.
Schemat	realizowany	jest	w	trybie	konkursowym.
Minimalna	kwota	wsparcia	to	500	tys.,	maksymalna	–	15	mln	zł.

schemat B: Projekty w zakresie rekreacji i sportu
Przykładowe	projekty:
•	budowa,	przebudowa,	rozbudowa	oraz	modernizacja	obiektów	sportowych	i	rekreacyjnych;
•	budowa	 i	modernizacja	 infrastruktury	drogowej	 służącej	poprawie	dostępu	do	obiektów	 infra-
struktury	społecznej.
Schemat	realizowany	jest	w	trybie	konkursowym.
Minimalna	kwota	wsparcia	to	500	tys.,	maksymalna	–	3	mln	zł.

Działanie 6.2 Rozwój obszarów wiejskich
Celem	działania	jest	podniesienie	poziomu	cywilizacyjnego	obszarów	wiejskich	poprzez	ich	zrówno-
ważony	rozwój.	W	ramach	tego	działania	realizowane	są	projekty	na	obszarach	gmin	wiejskich	oraz	
terenach	wiejskich	gmin	miejsko-wiejskich.
Wśród	 beneficjentów	 obu	 wyodrębnionych	 w	 tym	 działaniu	 schematach	 wymieniono	m.in.	 osoby	
prawne	będące	organami	prowadzącymi	szkoły	i	placówki.

schemat A: odnowa centrów wsi
Przykładowe	projekty:
•	 odnowa	centrów	wsi;
•	budowa,	przebudowa,	rozbudowa	i	modernizacja	podstawowej	infrastruktury	komunalnej	na	ob-
szarze	objętym	odnową	centrum	wsi;
•	budowa	i	modernizacja	infrastruktury	drogowej.
Schemat	realizowany	jest	w	trybie	konkursowym.
Minimalna	kwota	wsparcia	to	500	tys.,	maksymalna	–	5	mln	zł.

schemat B: Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa
Przykładowe	projekty:
•	budowa,	przebudowa,	rozbudowa	i	modernizacja	obiektów	infrastruktury	społecznej;
•	budowa	i	modernizacja	infrastruktury	drogowej	służąca	poprawie	dostępu	do	obiektów	infrastruk-
tury	społecznej,	wyłącznie	w	ramach	wymienionych	typów	projektów.
Schemat	realizowany	jest	w	trybie	konkursowym.
Minimalna	kwota	wsparcia	to	500	tys.,	maksymalna	–	3	mln	zł.

Działanie 6.3 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego
Celem	działania	jest	polepszenie	oraz	zabezpieczenie	dostępu	mieszkańców	województwa	do	usług	
z	zakresu	ochrony	zdrowia	i	opieki	społecznej	oraz	wsparcie	działania	służb	ratowniczych	w	regionie.
O	dofinansowanie	w	schemacie	C	mogą	się	ubiegać:	organizacje	pozarządowe,	osoby	prawne	będące	
organami	prowadzącymi	szkoły	i	placówki,	natomiast	w	Schemacie	D:	Partnerzy	społeczni	i	gospodarczy	
(Górskie	Ochotnicze	Pogotowie	Ratunkowe,	grupy:	jurajska,	beskidzka,	krynicka,	podhalańska),	Tatrzań-
skie	Ochotnicze	Pogotowie	Ratunkowe,	Wodne	Ochotnicze	Pogotowie	Ratunkowe,	Ochotnicza	Straż	Po-
żarna	(reprezentowana	wyłącznie	przez	Zarząd	Oddziału	Wojewódzkiego	w	Krakowie	Związku	OSP	RP).

schemat B: opieka społeczna
Przykładowe	projekty:
•	przebudowa,	rozbudowa	i	modernizacja	obiektów	świadczących	usługi	opieki	społecznej	i	placó-
wek	opiekuńczo-wychowawczych;
•	przebudowa,	 rozbudowa	 i	modernizacja	 obiektów	w	 celu	 przystosowania	 ich	 do	 działalności	
w	zakresie	opieki	społecznej,	w	tym	opieki	nad	osobami	niepełnosprawnymi	i	osobami	ze	szczegól-
nymi	potrzebami;
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•	budowa,	przebudowa,	rozbudowa	i	modernizacja	obiektów	dla	potrzeb	świadczenia	usług	opieki	
hospicyjnej.
Schemat	realizowany	jest	w	trybie	konkursowym.
Minimalna	kwota	wsparcia	to	500	tys.,	maksymalna	–	3	mln	zł.

schemat C: służby ratunkowe
Przykładowe	projekty:
•	współfinansowaniu	podlegają	inwestycje	realizowane	przez	służby	ratunkowe	dbające	o	bezpie-
czeństwo	mieszkańców	 i	 turystów	działające	 na	 terenie	 regionu:	Państwową	 i	Ochotniczą	Straż	
Pożarną,	Górskie	Ochotnicze	Pogotowie	Ratunkowe,	Tatrzańskie	Ochotnicze	Pogotowie	Ratunkowe,	
Wodne	Ochotnicze	Pogotowie	Ratunkowe.	Inwestycje	dotyczyć	będą	zakupu	sprzętu	niezbędnego	
do	poprawnego	funkcjonowania	jednostek	i	podnoszącego	jakość	realizowanych	przez	nie	działań.
Schemat	realizowany	jest	w	trybie	konkursowym.
Minimalna	kwota	wsparcia	to	500	tys.,	maksymalna	–	2,5	mln	zł.

priorytet 7: inFraStruktura ochrony ŚrodowiSka
Celem	priorytetu	 jest	 likwidowanie	zaniedbań	w	ochronie	środowiska	 i	 racjonalne	gospodarowanie	
zasobami.
Organizacje	pozarządowe	zostały	wymienione	wśród	beneficjentów	jednego	działania.

Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii
Celem	działania	jest	spełnienie	norm	jakości	powietrza	atmosferycznego	przez	redukcję	emisji	zanie-
czyszczeń	oraz	wzrost	wykorzystania	odnawialnych	źródeł	energii.
Przykładowe	projekty:
•	prace	inwestycyjne	(modernizacja,	rozbudowa	i	budowa)	dotyczące	systemów	ciepłowniczych	i	wy-
posażenia	ich	w	instalacje	ograniczające	emisje	zanieczyszczeń	pyłowych	i	gazowych	do	powietrza;
•	przekształcenie	 istniejących	 systemów	 ogrzewania	 obiektów	 użyteczności	 publicznej	 w	 systemy	
bardziej	przyjazne	dla	środowiska,	np.	wymiana	urządzeń	ciepłowniczych;
•	wykorzystanie	odnawialnych	źródeł	energii	–	rozwój	infrastruktury	służącej	do	produkcji	i	przesyłu	
energii	odnawialnej.
Działanie	realizowane	jest	w	trybie	konkursowym.
W	zależności	 od	 typu	projektu,	maksymalna	wartość	 całkowitej	 kwoty	wydatków	kwalifikowanych	
wynosi	poniżej	10	mln	lub	poniżej	20	mln	zł.	Minimalna	kwota	wsparcia	to	20	tys.,	maksymalna	–	5	
mln	zł.

priorytet 8: wSpÓłpraca MiĘdzyreGionalna
Celem	priorytetu	jest	stworzenie	szerokiej	i	stabilnej	platformy	współpracy	międzyregionalnej.
Wśród	 beneficjentów	działania	 8.1.	 zostały	wymienione	 organizacje	 pozarządowe	 i	 instytucje	 oto-
czenia	 biznesu,	 a	 wśród	 beneficjentów	 działania	 8.2	 dodatkowo	 osoby	 prawne	 będące	 organami	
prowadzącymi	szkoły	i	placówki.

Działanie 8.1 Promocja małopolski na arenie międzynarodowej
Celem	działania	jest	wypromowanie	regionu	jako	partnera	gospodarczego	i	społecznego	w	przestrzeni	
europejskiej,	wykreowanie	wizerunku	regionu	na	arenie	międzynarodowej,	opartego	na	silnym	poczu-
ciu	tożsamości	i	atrakcyjności,	oraz	stworzenie	rozpoznawalnej	marki	„Małopolska”.
Przykładowe	projekty:
•	 realizacja	wizerunkowych	kampanii	promocyjnych	regionu	i	jego	walorów,	z	wykorzystaniem	szero-
kiego	wachlarza	narzędzi	marketingowych;
•	 realizacja	produktowych	kampanii	promocyjnych	skupiających	się	na	określonej	grupie	walorów,	
z	wykorzystaniem	szerokiego	wachlarza	narzędzi	marketingowych;
•	 realizacja	kampanii	public relations;
•	 organizacja	zagranicznych	prezentacji	promocyjnych,	w	ramach	których	odbędą	się	przedsięwzięcia	
kulturalne	lub	naukowe;



•	prezentacja	oferty	regionu	na	zagranicznych	imprezach	promocyjnych	o	charakterze	targowym	i	wy-
stawienniczym,	których	tematyką	jest	kultura,	nauka	i	edukacja,	gospodarka	itp.
•	prowadzenie	 badań	marketingowych	 z	 zakresu	postrzegania	 regionu	 i	 jego	walorów	na	 rynkach	
zagranicznych;
•	 realizacja	 prezentacji	 i	 wydarzeń	 promocyjnych	 adresowanych	 do	 szerokiego	 kręgu	 odbiorców,	
w	szczególności	zagranicznych,	odbywających	się	na	terenie	Krakowskiego	Obszaru	Metropolitalnego.
Działanie	realizowane	jest	w	trybie	konkursowym.
Minimalna	kwota	wsparcia	to	400	tys.,	maksymalna	–	1,6	mln	zł.

Działanie 8.2 Budowanie pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy
Wzrost	konkurencyjności	i	atrakcyjności	Małopolski	na	rynku	krajowym	i	zagranicznym	oraz	wspiera-
nie	zrównoważonego	rozwoju	gospodarczego	regionu	poprzez	aktywny	udział	województwa	małopol-
skiego	w	działaniach	realizowanych	w	ramach	europejskich	sieci	współpracy.
Wspierane	są	projekty	współpracy	międzynarodowej	między	 regionami	UE	angażujące	co	najmniej	
jednego	 partnera	 z	 województwa	 małopolskiego	 i	 co	 najmniej	 dwóch	 partnerów	 zagranicznych,	
w	szczególności	z	krajów	członkowskich	UE,	a	także	najbliższych	sąsiadów.	Projekty	mogą	obejmo-
wać	działania	w	różnych	obszarach	(edukacja,	gospodarka,	turystyka,	kultura,	ochrona	środowiska,	
ochrona	zdrowia).	Preferowane	są	innowacyjne	w	skali	kraju	projekty	kompleksowe,	tzn.	składające	
się	z	wielu	możliwych	form	wymiany	doświadczeń	(np.	projekt	obejmujący	organizację	konferencji,	
wyjazdów	studyjnych,	warsztatów	i	in.).
Działanie	realizowane	jest	w	trybie	konkursowym.
Minimalna	kwota	wsparcia	to	160	tys.,	maksymalna	–	2	mln	zł.
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7. reGionalny proGraM operacyJny 
 woJewÓdztwa MazowieckieGo
Głównym	celem	programu	jest	poprawa	konkurencyjności	regionu	i	zwiększanie	spójności	społecznej,	
gospodarczej	i	przestrzennej	województwa.

Priorytety:
1.	Tworzenie	warunków	do	rozwoju	potencjału	innowacyjnego	i	przedsiębiorczości	na	Mazowszu;
2.	Przyspieszenie	e-rozwoju	Mazowsza;
3.	Regionalny	system	transportowy;
4.	Środowisko,	zapobieganie	zagrożeniom	i	energetyka;
5.	Wzmacnianie	roli	miast	w	rozwoju	regionu;
6.	Wykorzystanie	walorów	naturalnych	i	kulturowych	dla	rozwoju	turystyki	i	rekreacji;
7.	Tworzenie	i	poprawa	warunków	do	rozwoju	kapitału	ludzkiego;
8.	Pomoc	techniczna.

Instytucją	Zarządzającą	jest	Urząd	Marszałkowski	Województwa	Mazowieckiego	(Departament	Stra-
tegii	i	Rozwoju	Regionalnego).	Instytucją	Wdrażającą	jest	Mazowiecka	Jednostka	Wdrażania	Progra-
mów	Unĳnych.

priorytet 1: tworzenie warunkÓw do rozwoJu potencJału innowacyJneGo i przedSiĘBiorczoŚci 
na MazowSzu
Celem	priorytetu	jest	poprawa	konkurencyjności	Mazowsza	poprzez	tworzenie	korzystnych	warunków	
do	rozwoju	potencjału	innowacyjnego	i	wsparcie	rozwoju	przedsiębiorczości.
Szeroko	rozumiane	organizacje	pozarządowe	mogą	się	ubiegać	o	dofinansowanie	w	ramach	trzech	
działań	w	tym	priorytecie.

Działanie 1.4 wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu
Celem	działania	jest	rozwój	sieci	instytucji	otoczenia	biznesu	(IOB)	i	zwiększenie	dostępności	do	usług	
konsultacyjnych	 i	doradczych	oraz	zwiększenie	dostępności	firm	do	kapitału	zewnętrznego	poprzez	
tworzenie	systemu	wsparcia	finansowego	przedsiębiorstw.
Przykładowe	projekty	dotyczą:
•	powstawania	i	rozwoju	instytucji	otoczenia	biznesu;
•	wsparcia	parków	przemysłowych	i	technologicznych	–	zarówno	nowych,	jak	też	już	istniejących;
•	 tworzenia	sieci	instytucji	otoczenia	biznesu	o	zasięgu	lokalnym	i	regionalnym;
•	 stworzenia	infrastruktury	niezbędnej	do	świadczenia	usług	doradczych	i	konsultacyjnych	dla	małych	
i	średnich	przedsiębiorstw;
•	prowadzenia	działalności	oraz	służących	poprawie	funkcjonowania	IOB;
•	dokapitalizowania	funduszy	pożyczkowych	i	poręczeń	kredytowych	działających	na	rynku	lokalnym	
i	regionalnym.
Beneficjentami	działania	są	instytucje	otoczenia	biznesu	oraz	fundusze	pożyczkowe	i	poręczeniowe	
(w	odniesieniu	do	projektów	dokapitalizowania	funduszu),	posiadające	osobowość	prawną,	które:	nie	
działają	dla	zysku	lub	przeznaczają	zysk	na	cele	statutowe,	utrzymując	odpowiedni	poziom	kapitału,	
uchwałą	właściwego	organu	utworzyły	wyodrębniony	księgowo	fundusz,	są	zarejestrowane,	mają	sie-
dzibę	i	prowadzą	działalność	w	województwie	mazowieckim	oraz	rozpoczęły	i	prowadziły	działalność	
przed	1	stycznia	2008	r.
Działanie	realizowane	jest	w	trybach:	konkursowym	i	indywidualnym.
Maksymalna	kwota	wsparcia	parków	technologicznych	(nowych	i	istniejących)	–	poniżej	40	mln	zł.	
Wyższe	wsparcie	możliwe	jest	w	przypadku	umieszczenia	projektu	w	Indykatywnym	Wykazie	Indy-
widualnych	Projektów	Kluczowych.	Minimalna	kwota	wsparcia/	wartość	projektu	dokapitalizowania	
funduszy	pożyczkowych	wynosi	10	mln,	a	poręczeniowych	–	35	mln	zł.
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Działanie 1.6 wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym
Celem	działania	jest	rozwój	sieci	powiązań	gospodarczych	poprzez	wspieranie	powstawania	oraz	roz-
woju	klastrów	i	powiązań	kooperacyjnych	między	przedsiębiorstwami	i	sferą	badawczo-rozwojową.
Przykładowe	projekty:
•	 tworzenie	i	rozwój	klastrów	o	charakterze	regionalnym;
•	doradztwo	z	zakresu	opracowania	planów	rozwoju	klastra;
•	wspieranie	działalności	podmiotów	prowadzących	klaster;
•	działania	promocyjne	klastra	w	celu	pozyskania	nowych	przedsiębiorstw	do	udziału	w	klastrze;
•	wdrażanie	i	komercjalizacja	technologii	i	produktów	innowacyjnych.
Wśród	beneficjentów	wymienione	są	organizacje	pozarządowe	i	instytucje	otoczenia	biznesu.
Działanie	realizowane	jest	w	trybach:	konkursowym	i	indywidualnym.

Działanie 1.7 Promocja regionalna
Celem	działania	 jest	wypromowanie	Mazowsza	 jako	regionu	przyjaznego	dla	przedsiębiorców	i	no-
wych	technologii.
Przykładowe	projekty:
•	 organizacja	imprez	oraz	kampanii	promocyjnych	i	marketingowych;
•	uczestnictwo	przedsiębiorców	w	targach,	imprezach	targowo-wystawienniczych	w	charakterze	wy-
stawcy;
•	udział	w	branżowych	misjach	gospodarczych	mających	na	celu	wyszukiwanie	i	dobór	partnerów	na	
rynkach	docelowych;
•	przygotowanie	materiałów	promocyjnych;
•	budowa,	rozwój	i	obsługa	spójnego	regionalnego	systemu	promocji	regionu	jako	miejsca	inwestycji	
za	pomocą	systemów	informacji	gospodarczej	o	regionie	oraz	zintegrowanych	baz	danych	przestrzen-
nych	gromadzonych	przez	administrację	publiczną	w	regionie.
Wśród	beneficjentów	wymienione	są	organizacje	pozarządowe	działające	na	rzecz	przedsiębiorców.
Działanie	realizowane	jest	w	trybach:	konkursowym	i	indywidualnym.

priorytet 2: przySpieSzenie e-rozwoJu MazowSza
Celem	priorytetu	jest	rozwój	społeczeństwa	informacyjnego	poprzez	wsparcie	przedsięwzięć	wynikają-
cych	ze	Strategii	e-Rozwoju	Województwa	Mazowieckiego	na	lata	2007	–	2013.

Działanie 2.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu
Celem	działania	jest	przeciwdziałanie	wykluczeniu	informacyjnemu	poprzez:	wzmocnienie	tworzenia	
społeczeństwa	informacyjnego,	rozwój	infrastruktury	łączności	elektronicznej	i	technologii	informacyj-
nych	i	komunikacyjnych.
Przykładowe	projekty:
•	budowa	szkieletowych	i	regionalnych	sieci	szerokopasmowych	łączonych	z	siecią	szerokopasmową	
na	poziomie	centralnym;
•	budowa	i	wdrażanie	platform	elektronicznych	dla	zintegrowanego	systemu	wspomagania	zarządza-
nia	na	poziomie	regionalnym	i	lokalnym;
•	 rozwój	telefonii	internetowej	VoIP	(Voice	over	Internet	Protocol)	w	instytucjach	publicznych;
•	publiczne	punkty	dostępu	do	internetu	(Public	Internet	Access	Points,	PIAPs);
•	budowa,	przebudowa	i	wyposażenie	inwestycyjne	centrów	zarządzania	sieciami	regionalnymi	i	lo-
kalnymi	w	infrastrukturę	teleinformatyczną;
•	Systemy	Informacji	Przestrzennej	na	poziomie	regionalnym	i	lokalnym;
•	budowa	lub	rozbudowa	lokalnych,	regionalnych,	bezpiecznych	systemów	transmisji	danych,	zwłasz-
cza	na	obszarach	zagrożonych	wykluczeniem	cyfrowym	(transmisja	satelitarna,	droga	radiowa);
•	 informatyzacja	instytucji	publicznych.
Wśród	beneficjentów	wymienione	są	organizacje	pozarządowe	i	instytucje	otoczenia	biznesu.
Działanie	realizowane	jest	w	trybach:	konkursowym	i	indywidualnym.
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priorytet 4: ŚrodowiSko, zapoBieGanie zaGroŻenioM i enerGetyka
Celem	priorytetu	jest	poprawa	stanu	środowiska	naturalnego	województwa	mazowieckiego.

Działanie 4.3 ochrona powietrza, energetyka
Celami	działania	są:	poprawa	jakości	powietrza,	zapewnienie	bezpieczeństwa	energetycznego,	zwięk-
szenie	wykorzystania	odnawialnych	źródeł	energii.
Przykładowe	projekty	dotyczące:
•	 energii	odnawialnej:	budowa,	rozbudowa	i	modernizacja	infrastruktury	służącej	do	produkcji	i	prze-
syłu	energii	pochodzącej	ze	źródeł	odnawialnych	(energia	wiatrowa,	wodna,	słoneczna,	geotermalna,	
organiczna/	biomasa,	 inna);	budowa	małych	 i	 średnich	 jednostek	wytwarzania	energii	elektrycznej	
i	 ciepła	w	 skojarzeniu	 (kogeneracja);	 budowa,	 rozbudowa	 i	modernizacja	 zbiorników	 retencyjnych	
i	stopni	wodnych	umożliwiających	wykorzystanie	rzek	(hydroenergetyka).
•	 elektryczności:	 budowa,	 rozbudowa	 i	modernizacja	 lokalnej	 i	 regionalnej	 infrastruktury	 przesyłu	
i	dystrybucji	energii	elektrycznej.
•	 gazu	naturalnego:	budowa,	rozbudowa	i	modernizacja	lokalnej	i	regionalnej	infrastruktury	przesyłu	
i	dystrybucji	gazu	ziemnego;	zakup	urządzeń	i	budowa	obiektów	technicznych	zapewniających	prawi-
dłową	pracę	systemów	dystrybucyjnych	gazu	ziemnego.
•	 efektywności	energetycznej,	kogeneracji,	opanowania	energii,	jakości	powietrza:	budowa,	rozbudo-
wa	i	modernizacja	systemów	ciepłowniczych	na	efektywne	energetycznie	poprzez	stosowanie	energo-
oszczędnej	technologii	i	rozwiązań;	wyposażenie	systemów	ciepłowniczych	w	instalacje	ograniczające	
emisje	 zanieczyszczeń	 pyłowych	 i	 gazowych	 do	 powietrza;	 przekształcenie	 istniejących	 systemów	
ogrzewania	obiektów	użyteczności	publicznej	w	systemy	bardziej	przyjazne	dla	środowiska;	termo-
modernizacja	 budynków	 użyteczności	 publicznej,	 wraz	 z	wymianą	wyposażenia	 tych	 obiektów	 na	
energooszczędne;	instalacja	kotłów	kondensacyjnych.
Wśród	beneficjentów	wymienione	są	m.in.	organizacje	pozarządowe	oraz	osoby	prawne	będące	orga-
nami	prowadzącymi	szkoły	i	placówki.
Działanie	realizowane	jest	w	trybach:	konkursowym	i	indywidualnym.
Maksymalna	wartość	projektu	to	10	–	20	mln	zł,	w	zależności	od	typu	projektu.

priorytet 5: wzMacnianie roli MiaSt w rozwoJu reGionu
Celem	priorytetu	jest	wykorzystanie	potencjału	endogenicznego	miast	w	celu	aktywizacji	społeczno-
-gospodarczej	regionu.
Organizacje	pozarządowe	mogą	się	ubiegać	o	dofinansowanie	w	jednym	działaniu.

Działanie 5.2 Rewitalizacja miast
Celem	działania	jest	odnowa	zdegradowanych	obszarów	miast.
Projekty	realizowane	w	ramach	rewitalizacji	miast	powinny	być	zlokalizowane	na	obszarach	proble-
mowych	wyznaczonych	w	Lokalnych	Programach	Rewitalizacji,	które	są	opracowywane	i	zatwierdza-
ne	przez	samorząd	lokalny.
Przykłady	zintegrowanych	projektów	odnowy	obszarów	miejskich:
• renowacja	budynków	o	wartości	architektonicznej	i	znaczeniu	historycznym;
• adaptacja,	 przebudowa	 lub	 remonty	 budynków	 oraz	 przestrzeni	 użyteczności	 publicznej,	 wraz	
z	przyległym	otoczeniem,	na	cele	edukacyjno-społeczne;
• adaptacja,	 przebudowa	 lub	 remonty	 infrastruktury	 związanej	 z	 rozwojem	 funkcji	 turystycznych,	
rekreacyjnych	i	kulturalnych;
• adaptacja,	przebudowa	lub	remonty	budynków,	obiektów,	infrastruktury	i	urządzeń	poprzemysło-
wych	 i	powojskowych,	wraz	z	zagospodarowaniem	przyległego	 terenu,	w	celu	nadania	 im	nowych	
funkcji	użytkowych:	usługowych,	turystycznych,	rekreacyjnych	lub	edukacyjnych;
• remonty	lub	przebudowa	infrastruktury	technicznej;
• porządkowanie	przestrzeni	miejskiej:	regeneracja	i	zagospodarowanie	przestrzeni	publicznych;
• tworzenie	stref	bezpieczeństwa	i	zapobiegania	przestępczości	w	zagrożonych	patologiami	społeczny-
mi	obszarach	miast,	w	tym:	budowa	lub	remont	oświetlenia,	zakup	i	instalacja	systemów	monitoringu;
• poprawa	 funkcjonalności	 ruchu	 kołowego	 i	 pieszego,	 a	 także	 estetyki	 przestrzeni	 publicznych,	
w	 tym:	 remonty,	przebudowa	 lub	modernizacja	ulic	 i	 komunalnych	dróg	osiedlowych	oraz	małych	
obiektów	inżynieryjnych	(chodniki	i	przejścia	dla	pieszych,	ścieżki	rowerowe);
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• jako	element	projektu,	m.in.:	wymiana	elementów	zawierających	azbest,	poprawa	dostępności	in-
frastruktury	dla	osób	niepełnosprawnych.
Przykładowe	projekty	w	obszarze	infrastruktury	mieszkalnictwa:
•	odnowienie	głównych	elementów	konstrukcji	budynku;
•	 instalacje	techniczne	budynku;
•	działania	w	zakresie	oszczędności	energetycznej;
•	przygotowanie	do	użytkowania	nowoczesnych,	socjalnych	budynków	mieszkalnych	dobrego	stan-
dardu	poprzez	renowację	i	adaptację	budynków	istniejących	stanowiących	własność	władz	publicz-
nych	lub	własność	podmiotów	działających	w	celach	niezarobkowych.
Działanie	realizowane	jest	w	trybach:	konkursowym	i	indywidualnym.

priorytet 6: wykorzyStanie walorÓw naturalnych i kulturowych 
do rozwoJu turyStyki i rekreacJi
Celem	priorytetu	 jest	wzrost	znaczenia	turystyki	 jako	czynnika	stymulującego	rozwój	społeczno-go-
spodarczy	regionu.
Organizacje	pozarządowe	są	wymienione	jako	beneficjenci	dwóch	działań	w	tym	priorytecie.

Działanie 6.1 Kultura
Celem	działania	jest	poprawa	oferty	kulturalnej	i	wzrost	dostępności	do	kultury.
Przykładowe	projekty	w	obszarze	ochrony	i	zachowania	dziedzictwa	kulturowego:
•	 rewitalizacja,	 konserwacja,	 renowacja,	 rewaloryzacja,	 modernizacja,	 adaptacja	 historycznych	
obiektów	i	zespołów	zabytkowych,	wraz	z	ich	otoczeniem;
•	konserwacja	zabytków	ruchomych	udostępnianych	publicznie;
•	 zabezpieczenie	zabytków	przed	zniszczeniem	lub	kradzieżą;
•	digitalizacja	zasobów	dziedzictwa	kulturowego,	pod	warunkiem	powszechnego	udostępnienia;
•	 tworzenie	i	rozwój	szlaków	dziedzictwa	kulturowego;
•	oznakowania	obiektów	atrakcyjnych	kulturowo	jako	element	projektu;
•	usuwanie	barier	architektonicznych	dla	osób	niepełnosprawnych	jako	element	projektu.
Przykładowe	projekty	w	obszarze	rozwoju	infrastruktury	kulturalnej:
•	budowa,	rozbudowa	i	modernizacja	publicznej	infrastruktury	kulturalnej;
•	 rewitalizacja	historycznych	i	zabytkowych	budynków	na	cele	kulturalne,	w	tym	obiektów	poprzemysłowych;
•	usuwanie	barier	architektonicznych	dla	osób	niepełnosprawnych.
Inne	wsparcie	dla	poprawy	usług	kulturalnych:
•	 systemy,	centra,	ośrodki	informacji	kulturalnej;
•	 tworzenie	i	rozwój	systemów	e-informacji	kulturalnej;
•	 tworzenie	i	rozwój	systemów	oznakowania	obszarów	i	obiektów	atrakcyjnych	kulturowo;
•	usługi	dla	zwiedzających;
•	działalność	promocyjna,	kampanie	promocyjne	w	kraju	i	za	granicą,	których	celem	jest	promocja	
kultury,	w	tym	udział	w	wystawach	i	imprezach	kulturalnych;
•	przygotowanie	programów	rozwoju	lub	promocji	produktów	kulturowych,	w	tym	przede	wszystkim	
wykonanie	analiz;
•	 imprezy	wystawiennicze	oraz	ekspozycje;
•	 organizacja	wydarzeń	 kulturalnych	mających	wpływ	 na	wzrost	 znaczenia	 kultury	 jako	 czynnika	
stymulującego	rozwój	społeczno-gospodarczy;
•	 katalogowanie	i	poznawanie	dziedzictwa.
Działanie	realizowane	jest	w	trybach:	konkursowym	i	indywidualnym.
Maksymalna	wartość	projektu	wynosi	od	4	mln	do	20	mln	zł,	w	zależności	od	typu	projektu.

Działanie 6.2 Turystyka
Celem	działania	jest	zwiększanie	atrakcyjności	turystycznej	regionu.
Przykładowe	projekty	dotyczące	promowania	walorów	przyrodniczych:
•	działalność	promocyjna;
•	udział	w	targach	i	imprezach	promocyjnych,	w	tym	udział	w	targach	turystycznych,	których	celem	
jest	promocja	atrakcyjności	turystycznej	regionu.
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Przykładowe	projekty	dotyczące	ochrony	i	waloryzacji	dziedzictwa	przyrodniczego:
•	budowa,	przebudowa,	rozbudowa,	modernizacja	i	remont	bazy	noclegowej	i	gastronomicznej	oraz	
obiektów	przeznaczonych	na	turystykę	biznesową;
•	budowa,	przebudowa,	 rozbudowa,	modernizacja	 i	 remont	obiektów	 i	miejsc	przeznaczonych	na	
działalność	sportową	i	rekreacyjną,	w	tym	infrastruktury	okołoturystycznej;
•	 tworzenie	i	rozwój	parków	tematycznych;
•	 realizacja	nowych	produktów	turystycznych;
•	usuwanie	barier	architektonicznych	dla	osób	niepełnosprawnych	jako	element	projektu.
Inne	wsparcie	na	rzecz	wzmocnienia	usług	turystycznych:
•	 systemy,	centra,	ośrodki	informacji	turystycznej;
•	 tworzenie	 i	 rozwój	 platform	 informatycznych	 i	 baz	 danych,	 jako	 elementów	 systemu	 informacji	
turystycznej;
•	 trasy	i	szlaki	turystyczne	oraz	infrastruktura	okołoturystyczna;
•	 tworzenie	i	rozwój	systemów	oznakowania	obszarów	i	atrakcji	turystycznych.
Przykładowe	projekty	dotyczące	ścieżek	rowerowych:
•	budowa	lub	wyznaczenie	wydzielonych	dróg	dla	rowerów;
•	wytyczenie	dróg	rowerowych,	jako	element	projektu:	sygnalizacja	i	oznakowanie	drogowe	jako	ele-
ment	projektu:	miejsca	parkingowe	dla	 rowerów,	kładki	 i	 tunele	pieszo-rowerowe,	oświetlenie	 tras	
rowerowych,	przebudowa	schodów	na	pochylnie	z	wykorzystaniem	dla	rowerzystów.
Działanie	realizowane	jest	w	trybach:	konkursowym	i	indywidualnym.

priorytet 7: tworzenie i poprawa warunkÓw do rozwoJu kapitału ludzkieGo
Celem	priorytetu	jest	poprawa	dostępności	i	jakości	infrastruktury	o	charakterze	społecznym.
Organizacje	pozarządowe	wymienione	są	pośród	beneficjentów	trzech	działań	w	tym	priorytecie.

Działanie 7.1 Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia
Celem	działania	jest	poprawa	dostępności	i	jakości	opieki	zdrowotnej	w	regionie.
Przykładowe	projekty:
•	 tworzenie	lub	poprawa	zdolności	beneficjenta	do	wykonywania	usług	w	ramach	gwarantowanych	
przez	państwo	świadczeń	zdrowotnych:	rozbudowa,	przebudowa,	modernizacja	istniejących	obiektów	
infrastruktury	ochrony	zdrowia;
•	budowa	nowych	zakładów	opiekuńczo-leczniczych	i	pielęgnacyjno-opiekuńczych:	zakup	niezbędne-
go	(nowego)	wyposażenia	w	celu	poprawy	jakości	świadczonych	usług;	dostosowanie	stanu	technicz-
nego	istniejącej	infrastruktury	do	zainstalowania	i	użytkowania	nowego	sprzętu	medycznego.
Wśród	beneficjentów	wymienione	są	organizacje	pozarządowe,	ale	tylko	takie,	które	prowadzą	działal-
ność	statutową	zgodną	z	celami	działania.
Działanie	realizowane	jest	w	trybach:	konkursowym	i	indywidualnym.

Działanie 7.2 Infrastruktura służąca edukacji
Celem	działania	jest	wyrównywanie	szans	edukacyjnych	za	pomocą	poprawy	jakości	nauczania	oraz	
dostępności	regionalnej	infrastruktury	edukacyjnej	na	każdym	poziomie	kształcenia	(dotyczy	placówek	
systemu	oświaty	oraz	szkół	wyższych).
Przykładowe	projekty:
•	budowa	nowych,	rozbudowa,	modernizacja	(w	tym	dostosowanie	do	potrzeb	osób	niepełnospraw-
nych)	istniejących	obiektów	(m.in.:	przedszkoli,	szkół,	placówek	służących	wyrównywaniu	szans,	mło-
dzieżowych	ośrodków	wychowawczych,	młodzieżowych	ośrodków	socjoterapii,	specjalnych	ośrodków	
szkolno-wychowawczych,	Ochotniczych	Hufców	Pracy,	szkół	wyższych);
•	budowa,	rozbudowa,	modernizacja	infrastruktury	przyszkolnej;
•	 adaptacja,	remont	obiektów	w	związku	z	ich	dostosowaniem	do	pełnienia	nowych	funkcji	społecznych;
•	 zakup	niezbędnego	wyposażenia	obiektów	dydaktycznych	i	sportowych	oraz	obiektów	infrastruktury	
społeczno-edukacyjnej;
•	 zagospodarowanie	otoczenia	obiektów	wyłącznie	w	wypadku	realizacji	wymienionych	projektów.
Działanie	realizowane	jest	w	trybach:	konkursowym	i	indywidualnym.
Maksymalna	wartość	projektu	wynosi	20	mln	zł.



Działanie 7.3 Infrastruktura służąca pomocy społecznej
Celem	działania	jest	podniesienie	jakości	funkcjonowania,	efektywności	i	dostępności	instytucji	dzia-
łających	w	obszarze	pomocy	społecznej:	domów	pomocy	społecznej	oraz	obiektów	stacjonarnej	opieki	
paliatywnej	i	hospicyjnej.
Przykładowe	projekty:
•	budowa	nowych,	rozbudowa,	modernizacja	(w	tym	dostosowanie	do	potrzeb	osób	niepełnospraw-
nych),	zagospodarowanie	otoczenia	pobytowych,	opiekuńczych	domów	pomocy	społecznej;
•	budowa,	rozbudowa,	modernizacja	towarzyszącej	infrastruktury	pomocniczej;
•	budowa	nowych,	rozbudowa,	modernizacja	(w	tym	dostosowanie	do	potrzeb	osób	niepełnospraw-
nych)	obiektów	stacjonarnej	opieki	paliatywnej	i	hospicyjnej;
•	 zakup	niezbędnego	wyposażenia	do	wymienionych	obiektów.
Działanie	realizowane	jest	w	trybach:	konkursowym	i	indywidualnym.
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8. reGionalny proGraM operacyJny 
 woJewÓdztwa opolSkieGo
Głównym	celem	programu	jest	zwiększenie	konkurencyjności	oraz	zapewnienie	spójności	społecznej,	
gospodarczej	i	przestrzennej	dla	podniesienia	atrakcyjności	województwa	opolskiego,	jako	miejsca	do	
inwestowania,	pracy	i	zamieszkania.

Priorytety:
1.	Wzmocnienie	atrakcyjności	gospodarczej	regionu;
2.	Społeczeństwo	informacyjne;
3.	Transport;
4.	Ochrona	środowiska;
5.	Infrastruktura	społeczna	i	szkolnictwo	wyższe;
6.	Aktywizacja	obszarów	miejskich	i	zdegradowanych;
7.	Pomoc	techniczna.

Instytucją	Zarządzającą	 jest	Urząd	Marszałkowski	Województwa	Opolskiego	 (Departament	Koordy-
nacji	Programów	Operacyjnych).	 Instytucją	Pośredniczącą	 II	stopnia	dla	Priorytetu	1.	 jest	Opolskie	
Centrum	Rozwoju	Gospodarki	(z	wyjątkiem	Poddziałania	1.4.2).

priorytet 1: wzMocnienie atrakcyJnoŚci GoSpodarczeJ reGionu
Celami	priorytetu	s:	tworzenie	warunków	dla	inicjowania	i	rozwoju	przedsiębiorczości	w	regionie,	roz-
woju	innowacji	i	gospodarki	opartej	na	wiedzy;	rozwój	regionalnego	sektora	B+R	(badania	i	rozwój)	
na	 rzecz	wzrostu	 przedsiębiorczości;	wzrost	 znaczenia	 turystyki,	 rekreacji	 i	 sportu	 jako	 czynników	
wpływających	na	rozwój	społeczno-gospodarczy	regionu,	szczególnie	rynku	pracy.

Działanie 1.1 Rozwój przedsiębiorczości
W	jednym	poddziałaniu	tego	działania	o	dofinansowanie	mogą	się	obiegać	instytucje	otoczenia	biz-
nesu	prowadzone	przez	organizacje	pozarządowe	mające	w	swej	statutowej	działalności	wspieranie	
mikro-,	małych	i	średnich	przedsiębiorstw.

Poddziałanie 1.1.1 wsparcie instytucji otoczenia biznesu
Celem	poddziałania	 jest	wzmocnienie	sektora	otoczenia	biznesu	 i	ułatwienie	firmom	dostępu	do	
profesjonalnych	usług	okołobiznesowych	w	celu	zwiększenia	konkurencyjności	przedsiębiorstw	wo-
jewództwa	opolskiego.
Wspierane	są	inwestycje	związane	z	tworzeniem	lub	rozszerzeniem	zakresu	działalności	instytucji	
otoczenia	biznesu	na	rzecz	wspierania	przedsiębiorczości,	w	tym	sieci	wsparcia	przedsiębiorczości	
o	zasięgu	regionalnym,	tj.:
•	budowa,	przebudowa	i	remont	obiektów	instytucji	otoczenia	biznesu;
•	 zagospodarowanie	terenu	wokół	obiektów	instytucji	otoczenia	biznesu	(jedynie	gdy	jest	elemen-
tem	projektu	związanego	z	budową,	przebudową	i	remontem	obiektu);
•	 zakup	urządzeń	i	wyposażenia	niezbędnego	do	prowadzenia	działalności	okołobiznesowej	tych	
jednostek.
Poddziałanie	realizowane	jest	w	trybach:	konkursowym	i	indywidualnym.
Kwoty	wsparcia	dla	projektów	wybieranych	w	procedurze	konkursowej:	od	80	tys.	do	6	mln	zł.

Działanie 1.2 Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości
Celem	działania	jest	wzrost	dynamiki	rozwoju	przedsiębiorstw	poprzez	tworzenie	i	rozwój	instrumen-
tów	zewnętrznego	finansowania	przedsiębiorczości.
Wspierane	są	projekty	zakładające	dokapitalizowanie	powstających	oraz	działających	funduszy	porę-
czeniowych,	pożyczkowych	i	mikropożyczek	oraz	innych	publicznych	instytucji	finansowych.
Beneficjentami	są	podmioty	prowadzące	działalność	w	obszarze	objętym	działaniem,	które	nie	działa-
ją	dla	osiągnięcia	zysku	lub	przeznaczają	zysk	na	cele	statutowe.
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Działanie	realizowane	jest	w	trybie	konkursowym.
Kwoty	wsparcia:	do	14	mln	zł	dla	funduszy	poręczeniowych;	do	23	mln	zł	dla	funduszy	pożyczko-
wych;	do	23	mln	zł	dla	funduszu	poręczeniowo-pożyczkowego	(w	tym	do	14	mln	zł	na	poręczenia).

Działanie 1.4 Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjno-sportowej
O	dofinansowanie	w	ramach	jednego	poddziałania	wyodrębnionego	w	tym	działaniu	mogą	się	ubiegać	
m.in.	 organizacje	 pozarządowe,	 stowarzyszenia	 i	 fundacje,	 prowadzące	 statutową	 działalność	 non	
profit	w	obszarze	objętym	wsparciem.

Poddziałanie 1.4.2 usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny
Celami	poddziałania	są:	wzrost	znaczenia	produktów	turystycznych	i	rekreacyjno-sportowych	jako	
czynnika	stymulującego	rozwój	społeczno-gospodarczy	województwa	opolskiego	poprzez	podniesie-
nie	atrakcyjności	regionu	oraz	podniesienie	standardu	infrastruktury	sportowej,	jak	również	popra-
wa	dostępu	mieszkańców	do	tych	dóbr.
Przykładowe	projekty:
•	budowa,	przebudowa,	remont	oraz	wyposażenie	obiektów	w	których	realizowane	są	usługi	tury-
styczne	(w	tym	infrastruktury	noclegowej	i	gastronomicznej)	o	charakterze	regionalnym;
•	budowa,	 przebudowa,	 remont	 oraz	 wyposażenie	 ośrodków	 sportowo-rekreacyjnych,	 obiektów	
sportowych	(w	tym:	hal	sportowych,	stadionów,	pływalni),	ośrodków	szkolenia	młodzieży	w	różnych	
dyscyplinach	sportu,	centrów	rekreacji	i	wypoczynku	oraz	wsparcie	realizacji	systemów	monitoro-
wania	obiektów	w	celu	dostosowania	ich	do	wymogów	Europejskiej	Komisji	ds.	bezpieczeństwa	na	
obiektach	sportowych;
•	 infrastruktura	towarzysząca	lub	zagospodarowanie	terenu	wokół	wymienionych	wyżej	obiektów;
•	dostosowanie	wymienionych	obiektów	do	potrzeb	osób	niepełnosprawnych;
•	budowa,	przebudowa,	remont	oraz	wyposażenie	obiektów	instytucji	promujących	rozwój	turysty-
ki	w	regionie;
•	 realizacja	projektów	o	zasięgu	regionalnym	promujących	zasoby	turystyczne	województwa	opol-
skiego,	w	tym	organizacja	i	udział	w	wystawach	i	targach	krajowych	i	zagranicznych;
•	opracowanie	i	tworzenie	systemów	informacji	turystycznej	oraz	roboty	budowlane	i	zakup	wypo-
sażenia	związanego	z	tworzeniem	centrów	informacji	turystycznej	(z	wyłączeniem	systemu	informa-
cji	elektronicznej);
•	 tworzenie	 i	 rozbudowa	 ścieżek	 i	 szlaków	pieszych,	 rowerowych,	 konnych,	wodnych	 oraz	 tras	
turystycznych,	wraz	z	małą	infrastrukturą	towarzyszącą.
Poddziałanie	realizowane	jest	w	trybach:	konkursowym	i	indywidualnym.
Kwoty	wsparcia:	od	200	tys.	do	12,5	mln	zł	dla	inwestycji	sportowo-rekreacyjnych;	od	200	tys.	do	
20	mln	zł	dla	pozostałych	inwestycji	(procedura	pozakonkursowa:	od	200	tys.	do	20	mln	zł;	pro-
cedura	konkursowa:	od	200	tys.	do	5	mln	zł);	od	200	tys.	do	1	mln	zł	dla	projektów	promocyjnych	
o	znaczeniu	regionalnym.

priorytet 2: SpołeczeŃStwo inForMacyJne
Celem	priorytetu	jest	podejmowanie	działania	na	rzecz	rozwoju	w	województwie	opolskim	infrastruk-
tury	społeczeństwa	informacyjnego,	upowszechniania	i	podnoszenia	poziomu	umiejętności	stosowa-
nia	 technologii	 informacyjnych	 i	 komunikacyjnych	 (Information	 and	 communication	 technologies,	
ICT),	a	także	rozszerzania	usług	publicznych	w	tym	zakresie	dla	mieszkańców	regionu.
Organizacje	pozarządowe	wymienione	są	wśród	beneficjentów	obu	działań	w	tym	priorytecie.

Działanie 2.1 Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT
Celem	działania	 jest	 stworzenie	 technicznych	warunków	do	powszechnego	wykorzystania	narzędzi	
ICT	w	życiu	gospodarczym,	publicznym	i	indywidualnym	podmiotów	i	mieszkańców	regionu.
Przykładowe	projekty:
•	budowa,	 rozbudowa	regionalnych	 lub	 lokalnych	bezpiecznych	 i	szerokopasmowych	sieci,	współ-
działających	ze	szkieletowymi	sieciami	regionalnymi	lub	krajowymi;
•	 roboty	 budowlane	 dotyczące	 obiektów	 i	 infrastruktury	 technicznej	 niezbędnej	 dla	 tworzenia	 lub	
unowocześniania	sieci	i	systemów	telekomunikacyjnych	i	informatycznych,	wraz	z	zakupem	sprzętu	
i	oprogramowania;
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•	budowa,	 rozbudowa	oraz	wyposażenie	centrów	zarządzania	sieciami	 regionalnymi	 lub	 lokalnymi	
oraz	regionalnego	centrum	danych;
•	budowa,	rozbudowa	oraz	wyposażenie	obiektów	na	rzecz	tworzenia	regionalnych	ośrodków	działa-
jących	w	zakresie	społeczeństwa	informacyjnego	(np.	inkubatorów	ICT);
•	 zakupy	wyposażenia	oraz	roboty	budowlane	związane	z	tworzeniem	publicznych	punktów	dostępu	
do	internetu.
Działanie	realizowane	jest	w	trybie	konkursowym.
Minimalna	kwota	wsparcia	wynosi	1,2	mln	zł.

Działanie 2.2 Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych
Celem	działania	jest	promowanie	społeczeństwa	informacyjnego	poprzez	rozwój	modułów	informacyj-
nych	usług	e-goverment	na	rzecz	podniesienia	konkurencyjności	regionu.
Przykładowe	projekty:
•	budowa,	unowocześnianie	zintegrowanych	lub	tematycznych	systemów	informacyjnych	o	oddziały-
waniu	lokalnym	i	ponadlokalnym	przy	wykorzystaniu	narzędzi	ICT,	w	tym	budowa	i	rozwój	portali	te-
matycznych	oraz	platform	e-usług	np.	z	zakresu:	nauki,	zdrowia,	turystyki,	bezpieczeństwa	obywateli,	
ochrony	środowiska,	kultury,	administracji,	gospodarki;
•	 zakupy	wyposażenia	umożliwiającego	świadczenie	usług	z	wykorzystaniem	narzędzi	 ICT	 (w	 tym	
zakup	sprzętu	i	oprogramowania	i	infomatów);
•	 szkolenia	z	zakresu	wykorzystania	narzędzi	 ICT	 (jeśli	 są	niezbędne	 i	 stanowią	element	 realizacji	
wymienionych	wyżej	projektów).
Działanie	realizowane	jest	w	trybie	konkursowym.
Minimalna	kwota	wsparcia	wynosi	200	tys.	zł.

priorytet 4: ochrona ŚrodowiSka
W	ramach	priorytetu	realizowane	są	projekty	przyczyniające	się	do	poprawy	jakości	środowiska	natu-
ralnego	poprzez	rozwój	infrastruktury:	komunalnej	w	zakresie	gospodarki	wodno-ściekowej	i	odpada-
mi,	przeciwpowodziowej,	ochrony	powietrza,	odnawialnych	źródeł	energii.	Ponadto	realizowane	będą	
działania	mające	na	celu	zachowanie	różnorodności	biologicznej,	walorów	przyrodniczych,	krajobra-
zowych	Opolszczyzny	oraz	związane	z	monitoringiem	środowiska.
Organizacje	ekologiczne	prowadzące	działalność	non	profit	mogą	się	ubiegać	o	dofinansowanie	w	ra-
mach	jednego	działania	w	tym	priorytecie.

Działanie 4.4 ochrona bioróżnorodności opolszczyzny
Celem	działania	jest	zachowanie	różnorodności	biologicznej	oraz	walorów	przyrodniczych	Opolszczy-
zny.
Przykładowe	projekty:
•	 likwidacja	lub	zmniejszenie	uciążliwości	barier	dla	przemieszczania	się	zwierząt	i	roślin;
•	 ochrona	ex situ i in situ	oraz	reintrodukcja	gatunków	zagrożonych;
•	ochrona	i	odbudowa	zdegradowanych	i	zagrożonych	siedlisk	przyrodniczych;
•	przebudowa	drzewostanów	w	sposób	zgodny	z	roślinnością	potencjalną;
•	przywracanie	właściwych	stosunków	wodnych	siedlisk	wodno-błotnych;
•	budowa	 lub	 rozbudowa	obiektów,	wraz	 z	 infrastrukturą	 towarzyszącą,	niezbędnych	do	 realizacji	
wymienionych	wyżej	projektów	z	zakresu	ochrony	bioróżnorodności.
Działanie	realizowane	jest	w	trybie	konkursowym.
Kwoty	wsparcia:	od	30	tys.	do	400	tys.	zł	dla	projektów	z	zakresu	ochrony	siedlisk	przyrodniczych	
(ekosystemów);	od	20	tys.	do	700	tys.	zł	dla	projektów	z	zakresu	zwiększenia	drożności	korytarzy	eko-
logicznych;	od	30	tys.	do	300	tys.	zł	dla	projektów	z	zakresu	zachowania	różnorodności	gatunkowej.

priorytet 5: inFraStruktura Społeczna i Szkolnictwo wyŻSze
W	ramach	priorytetu	realizowane	są	przedsięwzięcia	na	rzecz	rozwoju	bazy	edukacyjnej	i	medycznej	
województwa	opolskiego,	podniesienia	standardu	infrastruktury	w	zakresie	kultury	o	charakterze	po-
nadlokalnym	i	regionalnym	oraz	ochrony	dziedzictwa	kulturowego	i	naturalnego.
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Działanie 5.1 wsparcie infrastruktury edukacyjnej
Organizacje	pozarządowe	mogą	się	ubiegać	o	wsparcie	finansowe	w	obu	poddziałaniach	tego	dzia-
łania.

Poddziałanie 5.1.1 wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej
Celem	poddziałania	jest	poprawa	warunków	kształcenia	na	poziomie	wyższym	oraz	w	regionalnych	
instytucjach	oświatowych	na	poziomie	ponadgimnazjalnym	i	policealnym,	prowadzące	do	zwięk-
szenia	poziomu	wykształcenia,	kwalifikacji	 i	dostosowania	umiejętności	mieszkańców	regionu	do	
potrzeb	rynku	pracy.
Wspierane	są	projekty	dwóch	typów:
1.	Szkoły	wyższe:
•	budowa,	przebudowa,	remont	obiektów	szkół	wyższych	w	celu	dostosowania	do	pełnienia	funkcji	
dydaktycznych;
•	budowa,	przebudowa,	remont	infrastruktury	dydaktycznej	lub	naukowo-badawczej	wykorzysty-
wanej	wyłącznie	w	ramach	działalności	dydaktycznej;
•	budowa	infrastruktury	towarzyszącej	(np.	wodnokanalizacyjnej,	energetycznej)	lub	zagospodaro-
wanie	przyległego	terenu	(jedynie	gdy	jest	elementem	wymienionych	wyżej	projektów);
•	dostosowanie	obiektów	do	potrzeb	osób	niepełnosprawnych	(jedynie	gdy	jest	elementem	wymie-
nionych	wyżej	projektów);
•	wyposażenie	 obiektów	 dydaktycznych,	w	 tym	 sal	 dydaktycznych,	 zakup	 pomocy	 naukowych,	
sprzętu	komputerowego	oraz	oprogramowania.
2.	Jednostki	oświatowe	o	zasięgu	regionalnym:	wojewódzkie	jednostki	oświatowe,	szkoły	ponad-
gimnazjalne	i	policealne	oraz	placówki	kształcenia	językowego,	ustawicznego	(np.	CKU)	i	praktycz-
nego	(np.	CKP)
•	przebudowa	bazy	dydaktycznej	placówek	oświatowych	w	celu	unowocześnienia	oferty	edukacyj-
nej;
•	dostosowanie	obiektów	do	potrzeb	osób	niepełnosprawnych	(jedynie	gdy	jest	elementem	wymie-
nionego	wyżej	projektu);
•	 zakup	wyposażenia,	w	tym	sprzętu	komputerowego	i	oprogramowania,	przeznaczonego	do	celów	
dydaktycznych.
O	wsparcie	finansowe	mogą	się	ubiegać	m.in.	organizacje	pozarządowe	prowadzące	działalność	
statutową	o	 charakterze	 edukacyjnym	na	poziomie	wyższym,	ponadgimnazjalnym	 i	policealnym	
(w	rozumieniu	ustawy	o	systemie	oświaty).
Poddziałanie	realizowane	jest	w	trybach:	konkursowym	i	indywidualnym.
Kwoty	wsparcia:	dla	typu	1.	Szkoły	wyższe:	od	500	tys.	do	25	mln	zł	oraz	do	2,8	mln	zł	w	przypad-
ku	projektów	zakładających	wyposażenie	obiektów	dydaktycznych,	 sprzętu	komputerowego	oraz	
oprogramowania;	dla	typu	2.	Jednostki	oświatowe	o	zasięgu	regionalnym:	od	500	tys.	do	3	mln	zł.

Poddziałanie 5.1.2 wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej
Celem	poddziałania	jest	poprawa	jakości	infrastruktury	edukacyjnej	na	poziomie	lokalnym,	szcze-
gólnie	w	kontekście	zwalczania	dysproporcji	między	obszarami	wiejskimi	i	miejskimi	oraz	wyrówny-
wanie	szans	edukacyjnych	dzieci	i	młodzieży,	w	szczególności	z	terenów	wiejskich.
Przykładowe	projekty:
•	przebudowa,	 rozbudowa,	 nadbudowa,	 remont	 (w	 tym	 dostosowanie	 do	 potrzeb	 osób	 niepeł-
nosprawnych)	bazy	dydaktycznej	szkół	podstawowych	 i	gimnazjalnych	w	celu:	unowocześnienia	
oferty	edukacyjnej;	racjonalizacji	bazy	edukacyjnej;
•	 zakup	wyposażenia,	w	tym	sprzętu	komputerowego	i	oprogramowania,	przeznaczonego	do	celów	
dydaktycznych.
Wśród	beneficjentów	wymienione	zostały	m.in.	organizacje	pozarządowe,	stowarzyszenia,	fundacje,	
prowadzące	statutową	działalność	non	profit	w	obszarze	objętym	wsparciem	w	tym	poddziałaniu	
(w	rozumieniu	ustawy	o	systemie	oświaty).
Poddziałanie	realizowane	jest	w	trybie	konkursowym.
Kwoty	wsparcia:	200	tys.	do	800	tys.	zł.



212

Działanie 5.2 Rozwój bazy medycznej w regionie
Organizacje	pozarządowe	mogą	się	ubiegać	o	wsparcie	finansowe	w	jednym	poddziałaniu	tego	dzia-
łania.

Poddziałanie 5.2.2 Ambulatoryjna opieka medyczna
Celem	poddziałania	jest	poprawa	jakości	świadczonych	usług	medycznych	na	poziomie	lokalnym	
poprzez	modernizację	infrastruktury	ambulatoryjnej	bazy	medycznej.
Przykładowe	projekty:
•	 rozbudowa,	nadbudowa,	przebudowa,	 remont	 (w	 tym	w	zakresie	poprawy	efektywności	ener-
getycznej)	oraz	wyposażenie	istniejącej	 infrastruktury	ambulatoryjnej	bazy	medycznej	w	celu	do-
stosowania	 do	 obowiązujących	 standardów	 i	 przepisów	 prawa	 określających	wymagania,	 jakim	
powinny	odpowiadać	pomieszczenia	i	urządzenia	zakładu	opieki	zdrowotnej,	w	tym	dostosowanie	
tych	placówek	do	potrzeb	osób	niepełnosprawnych;
•	 zakup	nowej	aparatury	medycznej	na	potrzeby	ambulatoryjnej	opieki	medycznej.
Wśród	beneficjentów	wymienione	zostały	m.in.:	organizacje	pozarządowe,	stowarzyszenia,	funda-
cje,	posiadające	status	organizacji	pożytku	publicznego	w	rozumieniu	ustawy	o	działalności	pożytku	
publicznego	i	wolontariacie	oraz	działające	w	obszarze	objętym	poddziałaniem;	niepubliczne	zakła-
dy	opieki	zdrowotnej	świadczące	usługi	medyczne	na	rzecz	społeczności	lokalnej	w	publicznym	sys-
temie	ochrony	zdrowia,	dostarczające	świadczenia	gwarantowane	w	ramach	kontraktu	z	instytucją	
finansującą	publiczne	świadczenia	zdrowotne	(np.	Narodowy	fundusz	Zdrowia).
Poddziałanie	realizowane	jest	w	trybie	konkursowym.
Kwoty	wsparcia:	200	tys.	do	800	tys.	zł.

Działanie 5.3 Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego
Celem	działania	jest	wzrost	znaczenia	kultury	w	regionie	poprzez	poprawę	warunków	i	jakości	świad-
czonych	usług	kulturowych	skutkujących	zwiększeniem	uczestnictwa	społeczeństwa	w	życiu	kultural-
nym	regionu;	zachowanie	regionalnego	dziedzictwa	kulturowego	i	naturalnego.
Wspierane	są	projekty	dwóch	typów:
1.	Infrastruktura	kultury	o	znaczeniu	ponadlokalnym:
•	budowa,	 przebudowa	 i	 remont	 obiektów	kultury,	 służące	podwyższeniu	 ich	 standardu	 technicz-
nego,	w	tym	dostosowanie	tych	obiektów	do	wymogów	bezpieczeństwa	wynikających	z	aktualnych	
przepisów	prawa	 (m.in.	 systemy	antywłamaniowe,	przeciwpożarowe,	wentylacyjno-klimatyzacyjne,	
odgromowe	itp.);
•	 zakup	wyposażenia	wpływającego	na	unowocześnienie	obiektów	kultury,	w	tym	m.in.	sprzętu	wy-
stawienniczego,	magazynowego,	technicznego	i	multimedialnego;
•	przebudowa,	remont	i	wyposażenie	obiektów	kultury	w	celu	ułatwienia	dostępu	osobom	niepełno-
sprawnych;
•	projekty	promocyjne	dot.	organizacji	imprez	i	wydarzeń	kulturalnych	(jeśli	są	uzupełnieniem	wymie-
nionych	wyżej	projektów	inwestycyjnych).
2.	Ochrona	dziedzictwa	kulturowego	lub	naturalnego:
•	odbudowa,	przebudowa,	konserwacja	lub	remont	obiektów	historycznych	lub	zabytkowych	(wpisa-
nych	do	rejestru	zabytków)	oraz	obiektów	dziedzictwa	naturalnego;
•	 towarzysząca	infrastruktura	techniczna,	informacyjna	oraz	zagospodarowanie	terenu	wokół	obiek-
tów	dziedzictwa	kulturowego	 lub	naturalnego	 jak	 również	dostosowanie	 tych	obiektów	do	potrzeb	
osób	niepełnosprawnych	(jedynie	gdy	jest	elementem	projektu	inwestycyjnego);
•	 roboty	budowlane	lub	wyposażenie	zabytków	techniki	i	architektury	w	celu	ich	adaptacji	na	potrze-
by	kulturowe;
•	projekty	inwestycyjne	związane	z	zabezpieczeniem	wymienionych	obiektów	na	wypadek	zagrożeń	
(przed	kradzieżą	i	zniszczeniem);
•	przebudowa	lub	remont	budynków,	wraz	z	wyposażeniem	pomieszczeń	do	właściwego	przechowy-
wania	zbiorów	oraz	ich	zabezpieczenia;
•	 konserwacja	muzealiów,	archiwaliów,	starodruków,	księgozbiorów	oraz	innych	zabytków	ruchomych.
Wśród	beneficjentów	wymieniono	m.in.	organizacje	pozarządowe,	stowarzyszenia,	fundacje,	prowa-
dzące	statutową	działalność	non	profit	w	obszarze	objętym	wsparciem	w	ramach	działania	(w	rozu-
mieniu	ustawy	o	organizowaniu	i	prowadzeniu	działalności	kulturalnej).
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Działanie	realizowane	jest	w	trybie	konkursowym.
Kwoty	wsparcia:	od	200	tys.	do	5	mln	zł	(dla	projektów	w	zakresie	konserwacji	muzealiów,	archiwa-
liów,	starodruków,	księgozbiorów	oraz	innych	zabytków	ruchomych:	od	200	tys.	800	tys.	zł).

priorytet 6: aktywizacJa oBSzarÓw MieJSkich i zdeGradowanych
Celem	 priorytetu	 jest	 nadanie	 nowych	 funkcji	 społeczno-gospodarczych	 oraz	 ożywienie	 obszarów	
miejskich	i	zdegradowanych	w	celu	zwiększenia	ich	atrakcyjności	przestrzennej	i	gospodarczej	oraz	
stworzenia	warunków	do	wzrostu	zatrudnienia	na	tych	terenach.

Działanie 6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich
Celem	działania	jest	rozwój	społeczno-gospodarczy	obszarów	miejskich	oraz	poprawa	warunków	życia	
mieszkańców	miast.
Przykładowe	projekty:
•	 zagospodarowanie	zdegradowanych	przestrzeni	w	tkance	urbanistycznej	miast	z	przeznaczeniem	
na	 funkcje	publiczne,	 takie	 jak:	place,	ulice,	 ciągi	 komunikacji	pieszej	 i	 rowerowej,	parki,	 skwery,	
zieleńce,	aleje,	place	zabaw,	tereny	sportowe,	zbiorniki	wodne;
•	uporządkowanie	 i	 zagospodarowanie	 przestrzeni	 publicznych,	 tj.	 w	 szczególności:	 placów,	 ulic,	
parków,	skwerów,	zieleńców,	placów	zabaw,	terenów	sportowych,	zbiorników	wodnych;
•	porządkowanie	historycznych	centrów	miast	w	strefach	ochrony	konserwatorskiej	poprzez	odtwo-
rzenie,	 przebudowę	 lub	 uzupełnienie	 zabudowy	 (w	 tym	 także	 rozbiórki	 obiektów	 dysharmonizują-
cych),	wraz	 z	 nadaniem	powyższym	obiektom	 funkcji	 gospodarczych,	 społecznych,	 edukacyjnych,	
turystycznych	lub	kulturowych;
•	 roboty	budowlane	w	obiektach	użyteczności	publicznej	,	w	celu	przystosowania	ich	do	pełnienia	
funkcji	gospodarczych,	szkoleniowych,	edukacyjnych,	turystycznych,	kulturowych,	społecznych,	wraz	
z	zagospodarowaniem	terenu	funkcjonalnie	związanego	z	obiektem;
•	prace	 restauratorskie	 i	 konserwatorskie	 budynków	ujętych	w	 rejestrze	 zabytków	 oraz	 budynków	
o	potwierdzonej	wartości	architektonicznej	 i	znaczeniu	historycznym	(ujęte	w	ewidencji	zabytków),	
w	tym	ich	adaptacja	na	cele:	gospodarcze,	społeczne,	edukacyjne,	turystyczne	lub	kulturalne,	przy-
czyniające	się	do	tworzenia	miejsc	pracy;
•	 tworzenie	 stref	 bezpieczeństwa	w	 celu	 zapobiegania	 przestępczości	 w	 zagrożonych	 patologiami	
społecznymi	obszarach	miast,	w	tym:	budowa	lub	remont	oświetlenia,	zakup	i	instalacja	systemów	
monitoringu	ulicznego;
•	wymiana	 lub	modernizacja	zdegradowanej	 infrastruktury	 technicznej	na	obszarach	 rewitalizowa-
nych	w	zakresie	infrastruktury	drogowej,	sieci	wodociągowej,	kanalizacji	sanitarnej,	kanalizacji	desz-
czowej,	sieci	ciepłowniczej	lub	energetycznej	(jedynie	gdy	są	realizowane	łącznie	z	jednym	z	rodzajów	
wymienionych	wyżej	projektów);
•	 inwestycje	bezpośrednio	w	tkankę	mieszkaniową	dotyczące	renowacji	części	wspólnych	wieloro-
dzinnych	 budynków	 mieszkalnych:	 odnowienie	 zewnętrznych	 elementów	 strukturalnych	 budynku,	
działania	w	zakresie	oszczędności	energetycznej;	instalacje	techniczne	budynku.
Wśród	beneficjentów	wymieniono	m.in.	organizacje	pozarządowe,	stowarzyszenia,	fundacje,	prowa-
dzące	statutową	działalność	non	profit	w	obszarze	objętym	wsparciem	w	ramach	działania.
Działanie	realizowane	jest	w	trybie	konkursowym.
Kwoty	wsparcia:	od	500	tys.	do	8	mln	zł	(dla	projektów	z	zakresu	mieszkalnictwa:	od	200	tys.	do	
1	mln	zł).

Działanie 6.2 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych
Celem	działania	jest	nadanie	nowych	funkcji	terenom	zdegradowanym	w	celu	zwiększenia	ich	atrak-
cyjności	 gospodarczej	 i	 inwestycyjnej	 oraz	 stworzenia	warunków	 do	wzrostu	 zatrudnienia	 na	 tych	
terenach.
Przykładowe	projekty:
•	 zagospodarowanie	obiektów	znajdujących	się	na	obszarze	zdegradowanym	w	celu	przystosowania	
ich	do	pełnienia	 funkcji	gospodarczych,	szkoleniowych,	edukacyjnych,	 turystycznych,	kulturowych,	
społecznych,	wraz	z	zagospodarowaniem	terenu	funkcjonalnie	związanego	z	obiektem,	przyczyniają-
cych	się	do	utrzymania	lub	powstawania	nowych	miejsc	pracy;



•	adaptacja	obiektów	ujętych	w	rejestrze	zabytków	lub	budynków	o	potwierdzonej	wartości	architek-
tonicznej	i	znaczeniu	historycznym,	ujętych	w	ewidencji	zabytków	na	cele:	gospodarcze,	społeczne,	
edukacyjne,	turystyczne	lub	kulturalne,	przyczyniające	się	do	utrzymania	lub	utworzenia	miejsc	pracy;
•	przygotowanie	terenu	pod	działalność	gospodarczą	lub	społeczną	(jedynie	jako	elementów	wpisują-
cych	się	w	koncepcję	zagospodarowania	terenu	zawartą	w	studium	wykonalności).
Wśród	beneficjentów	wymieniono	m.in.	organizacje	pozarządowe,	stowarzyszenia,	fundacje,	prowa-
dzące	statutową	działalność	non	profit	w	obszarze	objętym	wsparciem	w	ramach	działania.
Działanie	realizowane	jest	w	trybach:	konkursowym	i	indywidualnym.
Kwoty	 wsparcia:	 od	 190	 tys	 do	 20	mln	 zł	 dla	 procedury	 pozakonkursowej	 oraz	 od	 190	 tys.	 do	
5	mln	zł	dla	procedury	konkursowej.
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9. reGionalny proGraM operacyJny 
 woJewÓdztwa podkarpackieGo
Głównym	celem	programu	jest	wzrost	krajowej	i	międzynarodowej	konkurencyjności	gospodarki	oraz	
poprawa	dostępności	przestrzennej	Podkarpacia.

Priorytety:
1.	Konkurencyjna	i	innowacyjna	gospodarka;
2.	Infrastruktura	techniczna;
3.	Społeczeństwo	informacyjne;
4.	Ochrona	środowiska	i	zapobieganie	zagrożeniom;
5.	Infrastruktura	publiczna;
6.	Turystyka	i	kultura;
7.	Spójność	wewnątrzregionalna;
8.	Pomoc	techniczna.

Instytucją	Zarządzającą	jest	Urząd	Marszałkowski	Województwa	Podkarpackiego	(Departament	Roz-
woju	Regionalnego,	Departament	Wdrażania	Projektów	 Infrastrukturalnych	Regionalnego	Programu	
Operacyjnego,	Departament	Wspierania	Przedsiębiorczości).

priorytet 1: konkurencyJna i innowacyJna GoSpodarka
Celem	 priorytetu	 jest	 tworzenie	 warunków	 dla	 rozwoju	 przedsiębiorczości	 i	 gospodarki	 opartej	 na	
wiedzy.

Działanie 1.1 wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości
Celem	działania	jest	wsparcie	rozwoju	istniejących	przedsiębiorstw	poprzez	zwiększenie	dostępności	
do	zewnętrznych	źródeł	finansowania.
Organizacje	pozarządowe	będące	instytucjami	otoczenia	biznesu	mogą	ubiegać	się	o	dofinansowanie	
w	ramach	jednego	schematu	wyodrębnionego	w	tym	działaniu.

schemat A: wsparcie kapitałowe funduszy
Schemat	realizowany	jest	m.in.	poprzez	wsparcie	kapitałowe	funduszy	poręczeniowych	i	pożyczko-
wych	oraz	innych	instrumentów	finansowego	wsparcia	przedsiębiorstw.
Beneficjentami	są	regionalne	i	lokalne	fundusze	poręczeń	kredytowych,	fundusze	mikropożyczkowe,	
fundusze	pożyczkowe	oraz	instytucje	otoczenia	biznesu,	prowadzące	działalność	w	tym	zakresie.
Schemat	realizowany	jest	w	trybie	konkursowym.
Minimalna	wartość	projektu	20	tys.	zł	wydatków	kwalifikowalnych.	Kwoty	wsparcia:	minimalnie	
500	tys.,	maksymalnie	10	mln	zł.

Działanie 1.2 Instytucje otoczenia biznesu
Celem	działania	jest	rozwój	sieci	instytucji	otoczenia	biznesu.
Przykładowe	projekty:
•	wsparcie	w	zakresie	poprawy	jakości	istniejącej	oferty	usługowej,	przygotowania	i	wdrożenia	pakie-
tu	nowych	usług;
•	wsparcie	w	zakresie	udziału	w	lokalnych	i	regionalnych,	sieciach	współpracy;
•	wsparcie	 inwestycyjne	niezbędne	do	właściwego	funkcjonowania	instytucji	otoczenia	biznesu	lub	
sieci	 instytucji	świadczących	wyspecjalizowane	usługi	na	rzecz	przedsiębiorców,	a	w	szczególności	
wprowadzania	innowacji	do	sektora	małych	i	średnich	przedsiębiorstw;
•	promocja	instytucji	otoczenia	biznesu	oraz	sieci	instytucji	otoczenia	biznesu,	kampanii	promocyj-
nych	i	działań	informacyjnych.
Beneficjentami	są	m.in.	instytucje	otoczenia	biznesu.
Działanie	realizowane	jest	w	trybie	konkursowym.
Maksymalna	kwota	wsparcia	wynosi	2	mln	zł.
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Działanie 1.3 Regionalny system innowacji
Celem	działania	jest	stworzenie	warunków	do	rozwoju	gospodarczego	i	wzrostu	potencjału	innowacyj-
nego	w	regionie	oraz	transferu	wiedzy.
Przykładowe	projekty:
•	wspieranie	tworzenia	nowych	lub	rozwoju	istniejących	parków	naukowo-technologicznych,	parków	
przemysłowych,	 inkubatorów	 technologicznych,	 inkubatorów	przedsiębiorczości	 akademickiej,	 cen-
trów	innowacji,	centrów	transferu	wiedzy,	centrów	transferu	nowoczesnych	technologii	wytwarzania,	
innowacyjnych	klastrów	przemysłowych,	laboratoriów	świadczących	usługi	innowacyjne	dla	przedsię-
biorstw	itp.;
•	wsparcie	inwestycyjne	na	rozbudowę	lub	tworzenie	zaplecza	badawczo-rozwojowego;
•	dotacje	na	prowadzenie	prac	rozwojowych	przez	jednostki	naukowe	oraz	przedsiębiorstwa	zmierza-
jące	do	opracowania	i	komercjalizacji	innowacji	produktowych,	usługowych	bądź	organizacyjnych;
•	budowania	sieci	komunikacji	między	gospodarką	i	nauką	w	regionie;
•	wsparcie	tworzenia	nowych	lub	rozwoju	istniejących	sieci	instytucji	świadczących	specjalistyczne	
usługi	proinnowacyjne	i	systemów	informacji	dotyczących	innowacyjnych	potrzeb	i	ofert	przedsiębiorców;
•	dotacje	na	prowadzenie	badań	na	potrzeby	innowacyjności	gospodarki	regionu.
Wśród	beneficjentów	wymienione	są	m.in.	organizacje	pozarządowe	i	instytucje	otoczenia	biznesu.
Działanie	realizowane	jest	w	trybie	konkursowym.
Maksymalna	wartość	projektu	w	zależności	od	jego	typu	wynosi	od	40	tys.	do	40	mln	zł.	Maksymalna	
kwota	wsparcia	30	mln	zł.

Działanie 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu
Celem	działania	jest	zwiększenie	atrakcyjności	inwestycyjnej	i	wsparcie	aktywności	w	zakresie	współ-
pracy	międzyregionalnej	i	międzynarodowej.
Wśród	beneficjentów	 jednego	z	schematów	wyodrębnionych	w	tym	działaniu	wymienione	są	m.in.	
organizacje	pozarządowe	i	instytucje	otoczenia	biznesu.

schemat B: Projekty pozainwestycyjne
Przykładowe	projekty:
•	przygotowanie	kompleksowych	ofert	inwestycyjnych;
•	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,	a	także	szkoleń	i	doradztwa	w	powiązaniu	z	wy-
mienionymi	wyżej	typami	projektów.
Schemat	realizowany	jest	w	trybie	konkursowym.
Maksymalna	kwoty	wsparcie	wynosi	500	tys.	zł.

priorytet 2: inFraStruktura techniczna
Celem	priorytetu	jest	poprawa	infrastruktury	technicznej	regionu.

Działanie 2.2 Infrastruktura energetyczna
Celem	działania	jest	poprawa	stanu	i	efektywności	wykorzystania	infrastruktury	energetycznej.
Przykładowe	projekty:
•	 roboty	budowlane	 i/lub	wyposażenie	w	zakresie	przedsięwzięć	dotyczących	odnawialnych	źródeł	
energii	(projekty	o	wartości	kosztów	kwalifikowanych	powyżej	500	tys.	i	całkowitych	wydatków	nie-
zbędnych	do	realizacji	projektu	poniżej	20	mln	zł);
•	 roboty	budowlane	i/lub	wyposażenie	w	zakresie	przedsięwzięć	związanych	z	infrastrukturą	przesyłu	
energii	elektrycznej	lub	cieplnej	(projekty	o	wartości	całkowitych	wydatków	niezbędnych	do	realizacji	
projektu	poniżej	20	mln	zł);
•	 roboty	budowlane	i/lub	wyposażenie	w	zakresie	przedsięwzięć	związanych	z	wytwarzaniem	energii	
elektrycznej	lub	ciepła	(projekty	o	wartości	poniżej	całkowitych	wydatków	niezbędnych	do	realizacji	
projektu	10	mln	zł);
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•	budowa	systemów	dystrybucji	gazu	ziemnego	na	terenach	niezgazyfikowanych	oraz	modernizacja	
istniejących	sieci	dystrybucji	(projekty	o	wartości	kosztów	kwalifikowanych	poniżej	8	mln	zł);
•	 kompleksowa	termomodernizacja	obiektów	użyteczności	publicznej	oraz	zmiana	źródeł	wytwarza-
nia	energii	w	celu	ograniczenia	tzw.	niskiej	emisji	(projekty	o	wartości	całkowitych	wydatków	niezbęd-
nych	do	realizacji	projektu	poniżej	10	mln	zł);
•	modernizacja	obiektów	spalania	paliw.
Wśród	beneficjentów	znalazły	się	m.in.	osoby	prawne	będące	organami	prowadzącymi	szkoły	i	pla-
cówki	oraz	organizacje	pozarządowe.
Działanie	realizowane	jest	w	trybie	konkursowym.
Projekty	o	wartości	 całkowitych	wydatków	niezbędnych	do	 realizacji	projektu	mniej	niż	20	mln	zł	
(z	wyjątkami).	Minimalna	wartość	projektu:	bez	ograniczeń,	z	wyjątkiem	projektów	z	zakresu	odna-
wialnych	źródeł	energii,	dla	których	wynosi	ona	500	tys.	zł.
Kwoty	wsparcia:	dla	projektów	z	zakresu	termomodernizacji,	zmiany	źródeł	wytwarzania	energii	i	mo-
dernizacji	 obiektów	 spalania	 paliw:	minimalnie	 500	 tys.,	maksymalnie	 1,5	mln	 zł;	 dla	 projektów	
z	zakresu	przesyłu	energii	cieplnej:	1	mln/	4	mln	zł;	dla	projektów	z	zakresu	odnawialnych	źródeł	
energii:	 kwota	 dofinansowania	 zależy	 od	 tego,	 czy	 dany	 obszar	 objęty	 jest	 interwencją	 Programu	
Rozwoju	Obszarów	Wiejskich.

priorytet 3: SpołeczeŃStwo inForMacyJne
Celem	priorytetu	jest	oprawa	poziomu	usług	w	zakresie	infrastruktury	informatycznej.	W	priorytecie	
nie	wydzielono	działań.
Przykładowe	projekty:
•	 e-usługi	publiczne	o	wymiarze	regionalnym	i	lokalnym	(w	tym	e-zdrowie,	e-edukacja);
•	 e-usługi	w	administracji	publicznej	(m.in.	elektroniczny	obieg	dokumentów,	podpis	elektroniczny);
•	budowa	i	wdrażanie	platform	elektronicznych	na	poziomie	regionalnym	i/lub	lokalnym;
•	 tworzenie	geograficznych	systemów	informacji	przestrzennej	dla	poziomu	regionalnego	i	lokalnego;
•	budowa	i/lub	rozbudowa	lokalnych	i	regionalnych	sieci	szerokopasmowych	współdziałających	z	sie-
cią	szerokopasmową	na	poziomie	regionalnym	i/lub	krajowym;
•	 tworzenie	publicznych	punktów	dostępu	do	internetu;
•	budowa	i/lub	rozbudowa	lokalnych	bądź	regionalnych	sieci	teleinformatycznych	przy	wykorzystaniu	
nowoczesnych	technologii,	np.	transmisja	satelitarna,	radiowa;
•	budowa,	rozbudowa	i/lub	wyposażenie	centrów	zarządzania	sieciami	lokalnymi	i	regionalnymi.
Wśród	beneficjentów	znalazły	się	m.in.	osoby	prawne	będące	organami	prowadzącymi	szkoły	i	pla-
cówki	oraz	organizacje	pozarządowe.
Priorytet	realizowany	jest	w	trybie	konkursowym.
Wartość	kosztów	kwalifikowanych	dla	projektów	w	zakresie	infrastruktury	społeczeństwa	informacyj-
nego	dla	celów	dydaktycznych	w	publicznych	szkołach	wyższych	wynosi	poniżej	20	mln	zł.	Minimalna	
kwota	wsparcia	dla	projektów	z	zakresu	sieci	telekomunikacyjnych:	700	tys.;	dla	projektów	z	zakresu	
e-usług:	200	tys.	zł.

priorytet 4: ochrona ŚrodowiSka i zapoBieGanie zaGroŻenioM
Celem	priorytetu	 jest	 zwiększanie	spójności	między	ochroną	środowiska	 i	wzrostem	gospodarczym	
m.in.	poprzez	świadczenie	usług	związanych	ze	środowiskiem,	takich	jak	gospodarka	wodno-ścieko-
wa,	gospodarka	odpadami	i	zasobami	naturalnymi.
Organizacje	pozarządowe	mogą	być	projektodawcami	w	dwóch	działaniach	tego	priorytetu.

Działanie 4.3 Zachowanie oraz ochrona bioróżnorodności biologicznej oraz krajobrazowej
Celem	działania	jest	ograniczenie	degradacji	środowiska	oraz	ochrona	zasobów	różnorodności	biolo-
gicznej.
Przykładowe	projekty:
•	projekty	z	zakresu	zachowania	różnorodności	gatunkowej,	ekosystemowej	i	krajobrazowej;
•	projekty	z	zakresu	ochrony	siedlisk	przyrodniczych,	gatunków	roślin,	zwierząt	i	grzybów;
•	 roboty	budowlane	i/lub	wyposażenie	dotyczące	infrastruktury	służącej	promocji	obszarów	Natura	2000;
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•	 roboty	budowlane	i/lub	wyposażenie	centrów	edukacji	ekologicznej;
•	projekty	z	zakresu	inwentaryzacji	przyrodniczej;
•	 opracowanie	planów	ochrony	dla	obszarów	Natura	2000,	parków	krajobrazowych	 i	 rezerwatów	
przyrody;
•	projekty	z	zakresu	monitoringu	przyrodniczego;
•	projekty	budowy	przejść	dla	zwierząt	i/lub	likwidacja	barier	ekologicznych;
•	 kampanie	 promocyjne	 i	 informacyjne,	 imprezy	masowe,	 konkursy	 ekologiczne,	w	 tym	promocja	
obszarów	Natura	2000,	projekty	z	zakresu	edukacji	ekologicznej	(wyłącznie	jako	element	wyżej	wy-
mienionych	typów	projektów).
Działanie	realizowane	jest	w	trybie	konkursowym.
Wartość	kosztów	kwalifikowanych	projektów:	dla	projektów	z	zakresu	centrów	edukacji	ekologicznej:	
minimalnie	100	tys.,	maksymalnie	poniżej	400	tys.	zł;	dla	projektów	z	zakresu	zachowania	różno-
rodności	gatunkowej:	minimalnie	100	tys.,	maksymalnie	poniżej	400	tys.	zł;	dla	projektów	z	zakresu	
ochrony	siedlisk	przyrodniczych,	gatunków	roślin,	zwierząt	i	grzybów:	200	tys./	poniżej	400	tys.	zł;	
dla	projektów	budowy	przejść	dla	zwierząt,	likwidacji	barier	ekologicznych:	500	tys./	poniżej	2	mln	zł;	
dla	projektów	z	zakresu	planów	ochrony:	maksymalnie	poniżej	400	tys.	zł;	dla	pozostałych	rodzajów	
projektów:	minimalnie	200	tys.,	maksymalnie	5	mln	zł.

Działanie 4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom
Celem	działania	jest	poprawa	poziomu	bezpieczeństwa	w	regionie	pod	względem	zagrożeń	natural-
nych	i	technologicznych.
Przykładowe	projekty:
•	 roboty	budowlane	i/lub	wyposażenie	dot.	monitoringu	środowiskowego,	narzędzi	obserwowania	śro-
dowiska,	gromadzenia	i	przetwarzania	informacji	o	środowisku	(np.	stacje	kontrolne	i	ostrzegawcze,	
bazy	danych,	mapy);
•	 roboty	budowlane	i/lub	wyposażenie	obiektów	i	wyposażenia	jednostek	odpowiedzialnych	za	po-
dejmowanie	 działań	 ratowniczych	w	 sytuacji	 pożarów,	 klęsk	 żywiołowych,	 awarii	 i	 katastrof	 tech-
nicznych,	 chemicznych	 i	 ekologicznych	 (z	 wyłączeniem	 administracji	 rządowej),	 w	 tym	 tworzenie	
i	modernizacja	systemów	łączności,
•	 roboty	budowlane	i/lub	wyposażenie	związane	z	osuwiskami	(zabezpieczenie	przed	wystąpieniem	
osuwisk,	likwidacja	ich	skutków).
Działanie	realizowane	jest	w	trybie	konkursowym.
Wartość	 kosztów	 kwalifikowanych	 projektów:	 dla	 projektów	 dotyczących	 osuwisk:	 minimalnie	
300	tys.,	maksymalnie	niżej	20	mln	zł;	dla	projektów	dotyczących	jednostek	odpowiedzialnych	za	
podejmowanie	działań	ratowniczych	w	sytuacji	pożarów,	klęsk	żywiołowych,	awarii	i	katastrof	tech-
nicznych,	chemicznych	i	ekologicznych:	250	tys./	poniżej	4	mln	zł;	dla	projektów	dotyczących	moni-
toringu	środowiska:	250	tys./	poniżej	4	mln	zł.
Kwoty	wsparcia:	dla	projektów	z	zakresu	osuwisk:	maksymalnie	3	mln	zł;	dla	projektów	z	zakresu	jed-
nostek	odpowiedzialnych	za	podejmowanie	działań	ratowniczych:	maksymalnie	2	mln	zł;	dla	projek-
tów	z	zakresu	monitoringu	środowiskowego,	obserwowania	środowiska,	gromadzenia	i	przetwarzania	
informacji	o	środowisku:	maksymalnie	1	mln	zł.

priorytet 5: inFraStruktura puBliczna
Celem	priorytetu	jest	zwiększanie	inwestycji	w	kapitał	ludzki	poprzez	lepszą	edukację	i	opiekę	zdrowotną.
Organizacje	pozarządowe	mogą	się	ubiegać	o	dofinansowanie	we	wszystkich	działaniach	tego	prio-
rytetu.

Działanie 5.1 Infrastruktura edukacyjna
Celem	działania	jest	poprawa	dostępności	i	podniesienie	jakości	regionalnego	systemu	edukacji.
Przykładowe	projekty	w	Schemacie	A:	Szkoły	wyższe:
•	 roboty	budowlane	 i/lub	wyposażenie	 (w	 tym	dostosowanie	do	potrzeb	osób	niepełnosprawnych)	
obiektów	szkolnictwa	wyższego:	dydaktycznych,	naukowo-badawczych	(w	tym	laboratoriów,	pracow-
ni,	bibliotek,	obiektów	sportowych,	o	ile	służą	zajęciom	dydaktycznym,	w	tym	w	zakresie	wychowania	
fizycznego,	i	innym);
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•	 roboty	budowlane	 i/lub	wyposażenie	 (w	 tym	dostosowanie	do	potrzeb	osób	niepełnosprawnych)	
obiektów	 szkolnictwa	wyższego	w	 zakresie	 infrastruktury	 towarzyszącej,	 np.	 akademiki	 (wyłącznie	
jako	element	wyżej	wymienionego	projektu).
Przykładowe	projekty	w	Schemacie	B:	System	oświaty:
•	 roboty	budowlane	 i/lub	wyposażenie	 (w	 tym	dostosowanie	do	potrzeb	osób	niepełnosprawnych)	
obiektów	dydaktycznych	w	szkołach	i	placówkach	tworzących	system	oświaty,	w	tym	obiektów	spor-
towych,	o	ile	służą	zajęciom	dydaktycznym,	w	tym	w	zakresie	wychowania	fizycznego;
•	 roboty	budowlane	 i/lub	wyposażenie	 (w	 tym	dostosowanie	do	potrzeb	osób	niepełnosprawnych)	
obiektów	infrastruktury	towarzyszącej	w	szkołach	i	placówkach	tworzących	system	oświaty,	np.	bursy,	
internaty,	stołówki	(wyłącznie	jako	element	wyżej	wymienionego	projektu).
Działanie	realizowane	jest	w	trybie	konkursowym.
Wartość	kosztów	kwalifikowanych	projektów:	dla	robót	budowlanych	i/lub	wyposażenia	obiektów	dy-
daktycznych	szkolnictwa	artystycznego:	minimalnie	500	tys.,	maksymalnie	poniżej	4	mln	zł;	dla	pro-
jektów	realizowanych	przez	partnerstwa:	maksymalnie	poniżej	20	mln	zł;	dla	pozostałych	rodzajów	
projektów:	minimalnie	500	tys.,	maksymalnie	bez	limitu.
Kwoty	wsparcia:	w	Schemacie	A	maksymalnie	8	mln	zł;	w	Schemacie	B	–	3	mln	zł.

Działanie 5.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej
Celem	działania	jest	poprawa	bezpieczeństwa	zdrowotnego	ludności	i	rozwój	infrastruktury	pomocy	
społecznej.
Przykładowe	projekty	w	Schemacie	A:	Infrastruktura	ochrony	zdrowia:
•	 roboty	budowlane	w	zakresie	rozbudowy,	nadbudowy,	przebudowy,	montażu,	obiektów	związanych	
z	infrastrukturą	ochrony	zdrowia,	z	wyłączeniem	ratownictwa	medycznego;
•	wyposażenie,	w	tym	w	aparaturę	medyczną	do	diagnostyki,	terapii	i	rehabilitacji	oraz	w	specjali-
styczny	i	wysokospecjalistyczny	sprzęt	medyczny,	z	wyłączeniem	ratownictwa	medycznego.
Przykładowe	projekty	w	Schemacie	B:	Pomoc	społeczna:
•	 roboty	budowlane	 i/lub	wyposażenie	 (w	 tym	dostosowanie	do	potrzeb	osób	niepełnosprawnych)	
obiektów	pomocy	społecznej,	np.	domów	pomocy	społecznej,	powiatowych	centrów	pomocy	rodzinie,	
ośrodków	pomocy,	ośrodków	wsparcia,	ośrodków	adopcyjno-opiekuńczych,	placówek	opiekuńczo-wy-
chowawczych,	ośrodków	dla	bezdomnych,	centrów	i	klubów	integracji	społecznej,	zakładów	aktywno-
ści	zawodowej,	ośrodków	dla	uchodźców,	warsztatów	terapii	zajęciowej,	i	innych.
Działanie	realizowane	jest	w	trybie	konkursowym.
Minimalna	wartość	kosztów	kwalifikowanych	projektu:	w	Schemacie	A	to	500	tys.	zł;	w	Schemacie	B	
–	200	tys.	zł.	Maksymalna	kwota	wsparcia	w	obu	Schematach:	5	mln	zł.

Działanie 5.3 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna
Celem	działania	jest	zwiększenie	dostępności	mieszkańców	do	obiektów	sportowych	i	rekreacyjnych.
Projekty	wspierane	w	Schemacie	A:	Euroboiska	obejmują	roboty	budowlane	i/lub	wyposażenie	w	za-
kresie	budowy	boisk	sportowych	o	sztucznej	nawierzchni:	płyta	boiska	o	sztucznej	nawierzchni	tra-
wiastej,	oświetlenie	i	ogrodzenie.
Projekty	wspierane	w	Schemacie	B:	Inna	infrastruktura	sportowa	i	rekreacyjna	obejmują	roboty	bu-
dowlane	 i/lub	wyposażenie	 (w	 tym	dostosowanie	 do	potrzeb	 osób	niepełnosprawnych)	w	 zakresie	
infrastruktury	sportowej	lub	rekreacyjnej	(pływalnie,	lodowiska,	stadiony,	hale	sportowe,	ścieżki	rowe-
rowe	i	inne	obiekty	oraz	zespoły	wymienionych	obiektów).
Działanie	realizowane	jest	w	trybie	konkursowym.
Minimalna	wartość	kosztów	kwalifikowanych	dla	wszystkich	rodzajów	projektów	wynosi	500	tys.	zł.	
Maksymalna	kwota	wsparcia	w	Schemacie	A	to	1,2	mln,	w	Schemacie	B	–	3	mln	zł.

priorytet 6: turyStyka i kultura
Celem	priorytetu	jest	wzrost	udziału	turystyki	w	gospodarce	regionu	oraz	ochrona	dziedzictwa	kultu-
rowego	i	rozwój	instytucji	kultury.	W	priorytecie	nie	wydzielono	działań.
Organizacje	pozarządowe	mogą	być	projektodawcami	w	tym	priorytecie.
Wspierane	są	projekty	dotyczące	m.in.:
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•	obiektów	 infrastruktury	 turystycznej,	w	 tym	szlaków,	 tras	 turystycznych,	wyciągów	narciarskich,	
przystani	wodnych,	kąpielisk	i	innych	form	infrastruktury	służącej	rozwojowi	turystyki,	wraz	z	infra-
strukturą	sanitarną,	gastronomiczną,	noclegową,	informacyjną;
•	obiektów	służących	udostępnianiu	dla	turystów	atrakcji	 turystycznych,	w	tym	ciągów	komunika-
cyjnych,	 parkingów,	 punktów	widokowych,	wież	widokowych,	 zadaszeń	 itp.,	wraz	 z	 infrastrukturą	
sanitarną,	gastronomiczną,	noclegową,	informacyjną;
•	punktów	informacji	turystycznej,	kampanii	reklamowych	i	innych	działań	informacyjnych	i	promo-
cyjnych;
•	architektury	zdrojowej,	parków	zdrojowych,	pĳalni	wód,	domów	zdrojowych	oraz	promocji	produktu	
uzdrowiskowego;
•	 rewaloryzacji,	konserwacji,	renowacji,	restauracji	oraz	zachowania	obiektów	dziedzictwa	kulturo-
wego,	wraz	z	otoczeniem,	a	także	ich	adaptacji	na	cele	kulturalne	lub	turystyczne;
•	 konserwacji	zabytkowych	muzealiów,	starodruków,	zabytkowych	archiwaliów,	księgozbiorów	oraz	
innych	zabytków	ruchomych;
•	 infrastruktury	służącej	udostępnianiu	obiektów	dziedzictwa	kulturowego,	w	tym	ciągów	komunika-
cyjnych,	parkingów	itp.;
•	 instytucji	 kultury,	 wraz	 z	 otoczeniem,	 w	 tym	 teatrów,	 bibliotek,	 ognisk	 artystycznych,	muzeów,	
domów	kultury,	galerii	sztuki;
•	monitoringu	 i	 zabezpieczenie	obiektów	 infrastruktury	 turystycznej,	dziedzictwa	kulturowego	oraz	
instytucji	kultury,	wraz	z	otoczeniem	na	wypadek	zagrożeń;
•	 tworzenia	systemów	informacji	kulturalnej,	informacji	dotyczącej	obiektów	dziedzictwa	kulturowego	
oraz	 rozwoju	 i	modernizacji	 publicznej	 infrastruktury	 informacyjnej	 (np.	 centra	 i	 punkty	 informacji	
kulturalnej);
•	wyposażenia	służącego	prowadzeniu	działalności	kulturalnej	w	obiektach	będących	celem	projektu;
•	organizacji	 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);
•	przystosowania	obiektów	turystycznych	i	dziedzictwa	kulturowego	oraz	instytucji	kultury	do	potrzeb	
osób	niepełnosprawnych	(tylko	jako	element	większego	projektu);
•	 tworzenia	i	rozwoju	systemów	oznakowania	obszarów	i	obiektów	atrakcyjnych	kulturowo	(tylko	jako	
element	większego	projektu);
•	 cyfrowej	archiwizacji	zasobów	instytucji	kultury.
Działanie	realizowane	jest	w	trybie	konkursowym.
Maksymalna	wartość	kosztów	kwalifikowanych	projektu	wynosi	do	20	mln,	a	minimalna	–	500	tys.	zł.	
Dla	niektórych	beneficjentów	oraz	typów	projektów	maksymalna	wartość	kosztów	kwalifikowanych	pro-
jektu	wynosi	4	mln	zł	(dla	projektów	dotyczących:	konserwacji	zabytków	ruchomych,	rozwoju	zasobów	
cyfrowych	w	dziedzinie	zasobów	bibliotecznych,	archiwalnych,	filmowych	oraz	zasobów	wirtualnych	
muzeów,	galerii,	fonotek,	fototek,	filmotek,	cyfrowych	bibliotek	itp.,	zabezpieczenia	zabytków	przed	
kradzieżą	i	zniszczeniem).	Maksymalna	kwota	wsparcia	dla	pojedynczego	projektu	wynosi	3	mln	zł.

priorytet 7: SpÓJnoŚĆ wewnątrzreGionalna
Celem	priorytetu	jest	aktywizacja	marginalizowanych	powiatów	województwa	podkarpackiego.
Organizacje	pozarządowe	mogą	się	ubiegać	o	dofinansowanie	we	wszystkich	działaniach	tego	prio-
rytetu.

Działanie 7.1 Rewitalizacja miast
Celem	działania	jest	wzmocnienie	ośrodków	miejskich.
Przykładowe	projekty:
•	przedsięwzięcia	na	obszarach	 i	w	obiektach	rewitalizowanych,	w	tym	renowacja,	 rewaloryzacja,	
modernizacja,	adaptacja	i	wyposażenie	istniejącej	zabudowy	na	wskazane	wyżej	cele	oraz	poprawa	
estetyki	i	funkcjonalności	przestrzeni	publicznej;
•	budowa	i	wyposażenie	nowych	obiektów;



•	 systemy	poprawy	bezpieczeństwa	publicznego	oraz	przedsięwzięcia	mające	na	celu	walkę	z	prze-
stępczością	i	patologiami	społecznymi;
•	przedsięwzięcia	 służące	 aktywizacji	 społeczności	 zamieszkujących	 obszary	 rewitalizowane	 oraz	
przeciwdziałanie	negatywnym	zjawiskom	społecznym;
•	 renowacja	części	wspólnych	wielorodzinnych	budynków	mieszkalnych	oraz	renowacja	i	adaptacja	
na	cele	mieszkaniowe	budynków	istniejących	stanowiących	własność	władz	publicznych	lub	własność	
podmiotów	działających	w	celach	niezarobkowych.
Działanie	realizowane	jest	w	trybie	konkursowym.
Minimalna	wartość	kosztów	kwalifikowanych	projektu	wynosi	250	tys.	zł.	Maksymalna	kwota	wspar-
cia	dla	pojedynczego	projektu	–	8,5	mln	zł.

Działanie 7.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
Celem	działania	jest	ożywienie	społeczno-gospodarcze	obszarów	zdegradowanych.
Przykładowe	projekty:
•	przedsięwzięcia	na	obszarach	i	w	obiektach	rewitalizowanych;
•	 rekultywacja	terenów	zdegradowanych;
•	przedsięwzięcia	służące	wypromowaniu	obszarów	i	obiektów	rewitalizowanych;
•	 renowacja	 części	wspólnych	wielorodzinnych	budynków	mieszkalnych	na	 terenach	popegeerow-
skich	oraz	 renowacja	 i	adaptacja	na	cele	mieszkaniowe	budynków	 istniejących	stanowiących	wła-
sność	władz	publicznych	lub	własność	podmiotów	działających	w	celach	niezarobkowych.
Działanie	realizowane	jest	w	trybie	konkursowym.
Minimalna	wartość	kosztów	kwalifikowanych	projektu	wynosi	250	tys.	zł.	Maksymalna	kwota	wspar-
cia	dla	pojedynczego	projektu	–	7	mln	zł.

Działanie 7.3 Aktywizacja obszarów marginalizowanych gospodarczo
Celem	 działania	 jest	 zwiększenie	 atrakcyjności	 inwestycyjnej	 obszarów	marginalizowanych	 gospo-
darczo.
Przykładowe	projekty:
•	uzbrojenie	terenów,	wraz	ze	zwiększeniem	ich	dostępności	komunikacyjnej	m.in.	poprzez	moderni-
zację	i	budowę	bezpośrednich	dróg	dojazdowych	(nie	będą	dopuszczalne	projekty	dotyczące	wyłącz-
nie	infrastruktury	drogowej);
•	przedsięwzięcia	 służących	wypromowaniu	 uzbrojonych	 terenów	 inwestycyjnych	 niezagospodaro-
wanych/	niedokończonych	w	wyniku	 zaniechania	 inwestycji	 obiektów	w	celu	dostosowania	 ich	do	
potrzeb	gospodarczych,	społecznych,	edukacyjnych,	kulturowych	i	turystycznych.
Działanie	realizowane	jest	w	trybie	konkursowym.
Minimalna	wartość	kosztów	kwalifikowanych	projektu	wynosi	500	tys.	zł.	Maksymalna	kwota	wspar-
cia	dla	pojedynczego	projektu	–	5	mln	zł.
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10. reGionalny proGraM operacyJny 
 woJewÓdztwa podlaSkieGo
Główny	cel	programu	to	zwiększenie	tempa	wzrostu	gospodarczego	i	tworzenie	nowych	pozarolniczych	
miejsc	pracy	przy	poszanowaniu	i	zachowaniu	dziedzictwa	przyrodniczego	i	kulturowego	regionu.

Priorytety:
1.	Wzrost	innowacyjności	i	wspieranie	przedsiębiorczości	w	regionie;
2.	Rozwój	infrastruktury	transportowej;
3.	Rozwój	turystyki	i	kultury;
4.	Społeczeństwo	informacyjne;
5.	Rozwój	infrastruktury	ochrony	środowiska;
6.	Rozwój	infrastruktury	społecznej;
7.	Pomoc	techniczna.

Instytucją	 Zarządzającą	 jest	Urząd	Marszałkowski	Województwa	Podlaskiego	 (Departament	 Zarzą-
dzania	RPO).

priorytet 1: wzroSt innowacyJnoŚci i wSpieranie przedSiĘBiorczoŚci w reGionie
Celem	priorytetu	jest	tworzenie	i	rozwój	infrastruktury	dostosowanej	do	potrzeb	podmiotów	zaawan-
sowanych	technologicznie,	 jak	również	wzrost	atrakcyjności	 inwestycyjnej	regionu,	który	prowadzić	
będzie	do	zwiększenia	nowoczesności	gospodarki	i	rozwoju	kooperujących	przedsiębiorstw.
Szeroko	rozumiane	organizacje	pozarządowe	mogą	się	ubiegać	o	dofinansowanie	w	ramach	trzech	
działań	w	tym	priorytecie.

Działanie 1.1 Tworzenie warunków do rozwoju innowacyjności
Celem	 działania	 jest	wzrost	 konkurencyjności	 gospodarki	 regionu	 poprzez	 rozwój	 potencjału	 inno-
wacyjnego	przedsiębiorstw	i	 innych	podmiotów	oraz	wsparcie	sektora	B+R	(badania	i	rozwój),	 jak	
również	podniesienie	standardu	infrastruktury	innowacyjnej.
Przykładowe	projekty:
•	budowa,	rozbudowa,	przebudowa	i	remont	infrastruktury	parków,	inkubatorów	i	centrów	oraz	zago-
spodarowanie	terenu	wokół	nich;
•	 zakup	i	instalacja	specjalistycznych	urządzeń	oraz	aparatury	bezpośrednio	związanej	z	działalnością	
parków,	inkubatorów	i	centrów	oraz	zagospodarowanie	terenu	wokół	tych	obiektów;
•	 rewitalizacja	i	renowacja	obiektów	poprzemysłowych	i	powojskowych,	prowadząca	do	udostępnie-
nia	tych	obiektów	pod	parki,	inkubatory	i	centra;
•	budowa	i	przebudowa	infrastruktury	podmiotów	prowadzących	działalność	gospodarczą	w	zakresie	
badań	naukowych	i	rozwojowych,	wraz	z	zakupem	niezbędnego	wyposażenia;
•	 inwestycje	w	środki	 trwałe,	 tj.	 infrastrukturę	 i	urządzenia	 laboratoryjne,	służące	do	prowadzenia	
działań	badawczo-rozwojowych	w	przedsiębiorstwach;
•	prowadzenie	badań	naukowych	(przemysłowych)	oraz	eksperymentalnych	prac	rozwojowych	(ba-
dań	przedkonkurencyjnych	realizowanych	w	przedsiębiorstwach).
Wśród	projektodawców	wymienione	są	organizacje	pozarządowe	oraz	instytucje	otoczenia	biznesu.
Działanie	realizowane	jest	w	trybach:	konkursowym	i	indywidualnym.
Wartość	projektów:	dla	projektów	dotyczących	wsparcia	infrastruktury	strefy	B+R:	minimalnie	1	mln	
zł	kosztów	kwalifikowalnych,	maksymalnie	4	mln	zł;	dla	projektów	dotyczących	badań	przemysłowych	
i	prac	rozwojowych	oraz	projektów	dotyczących	wsparcia	zakupu	środków	trwałych	niezbędnych	do	
prowadzenia	prac	B+R	w	przedsiębiorstwach:	minimalnie	50	tys.,	maksymalnie	400	tys.	zł;	dla	pro-
jektów	dotyczących	wsparcia	parków:	minimalnie	2	mln,	maksymalnie	40	mln	zł.

Działanie 1.2 Region atrakcyjny dla inwestycji
Celem	działania	jest	stworzenie	warunków	do	rozwoju	przedsiębiorczości,	powstawania	nowych	inno-
wacyjnych	firm	oraz	podniesienie	konkurencyjności	podlaskich	przedsiębiorstw	działających	na	rynku	
krajowym	i	międzynarodowym.



223

W	jednym	poddziałaniu	tego	działania	o	dofinansowanie	mogą	się	ubiegać	instytucje	otoczenia	biz-
nesu.

Poddziałanie 1.2.2 Promocja gospodarcza regionu
Celem	poddziałania	jest	stworzenie	warunków	do	rozwoju	przedsiębiorczości,	powstawania	nowych	
innowacyjnych	firm	oraz	podniesienie	konkurencyjności	podlaskich	przedsiębiorstw	działających	na	
rynku	krajowym	i	międzynarodowym.
Przykładowe	projekty:
•	budowa,	rozbudowa,	modernizacja	terenów	targowo-wystawienniczych;
•	udział	w	charakterze	wystawcy	w	imprezach	targowo-wystawienniczych	w	kraju	i	za	granicą;
•	organizacja	i	udział	w	misjach	gospodarczych	w	kraju	i	za	granicą;
•	 realizacja	kampanii	reklamowych	promujących	region	w	kraju	i	za	granicą;
•	działania	promujące	wspólną	markę	klastra/inicjatyw	klastrowych.
Poddziałanie	realizowane	jest	w	trybach:	konkursowym	i	indywidualnym.
Wartość	projektu:	dla	projektów	dotyczących	budowy,	rozbudowy,	modernizacji	terenów	targowo-
-wystawienniczych:	minimalnie	1	mln	zł	kosztów	kwalifikowalnych,	maksymalnie.	50	mln	zł;	dla	
pozostałych	projektów:	minimalnie	8	tys.	zł.
Kwota	wsparcia:	dla	projektów	dotyczących	budowy,	rozbudowy,	modernizacji	terenów	targowo-wysta-
wienniczych:	maksymalnie	1	mln	zł;	w	przypadku	udziału	w	charakterze	wystawcy	w	imprezach	targo-
wo-wystawienniczych	w	kraju	i	za	granicą:	maksymalnie	60	tys.	zł	(jeden	podmiot),	w	przypadku	udziału	
w	misjach	gospodarczych:	12	tys.	zł	(na	jednego	uczestnika),	w	przypadku	realizacji	kampanii	reklamo-
wych	promujących	region	w	kraju	i	za	granicą:	maksymalnie	500	tys.	zł,	w	przypadku	działań	promu-
jących	wspólną	markę	powiązań	kooperacyjnych	lub	inicjatyw	klastrowych:	maksymalnie	500	tys.	zł.

Działanie 1.3 wsparcie instytucji otoczenia biznesu
Celem	działania	jest	ułatwienie	przedsiębiorcom	dostępu	do	zewnętrznych	źródeł	finansowania	inwe-
stycji	oraz	stworzenie	dogodnych	warunków	do	rozwoju	przedsiębiorczości.
Wsparcie	 na	 utworzenie	 bądź	 dokapitalizowanie	 funduszy	 pożyczkowych	 i	 poręczeniowych	 obsłu-
gujących	 jedynie	przedsiębiorców	z	 terenu	województwa	podlaskiego	otrzymają	podmioty	 z	 terenu	
województwa.
Wsparcie	otrzymają	instytucje	otoczenia	biznesu	tylko	o	zasięgu	regionalnym	(m.in.	fundusze	pożycz-
kowe,	fundusze	poręczeniowe	oraz	agencje,	fundacje	i	stowarzyszenia).
Działanie	realizowane	jest	w	trybie	konkursowym.
Kwota	wsparcia:	minimalnie	3	mln,	maksymalnie:15	mln	zł	w	przypadku	 funduszy	pożyczkowych	
(bez	ograniczeń	w	przypadku	funduszy	poręczeniowych).

priorytet 3: rozwÓJ turyStyki i kultury
Podstawowe	cele	rozwojowe	są	ukierunkowane	na	udostępnienie	województwa	podlaskiego	turystom	
w	dłuższej	perspektywie	czasowej	poprzez	wydłużenie	sezonu	turystycznego.
W	jednym	działaniu	tego	priorytetu	wśród	beneficjentów	wymienione	zostały	m.in.	organizacje	poza-
rządowe.

Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu
Celem	działania	jest	wzrost	atrakcyjności	i	konkurencyjności	turystycznej	województwa	podlaskiego	
w	stosunku	do	innych	regionów	kraju.
Przykładowe	projekty:
•	budowa,	przebudowa	i	remont	infrastruktury:	aktywnych	form	turystyki,	infrastruktury	sportowej,	
infrastruktury	kulturalnej,	infrastruktury	transportu	wodnego,	infrastruktury	uzdrowisk,	bazy	około	tu-
rystycznej;
•	 tworzenie	sieci	centrów	i	punktów	informacji	turystycznej;
•	 tworzenie	systemów	oznakowania	obszarów	i	atrakcji	turystycznych;
•	budowa	centrów	wystawienniczych	i	kongresowych;
•	podniesienie	 poziomu	 bezpieczeństwa	 turystycznego	między	 innymi	 poprzez	 tworzenie	 systemu	
monitoringu	strategicznych	punktów	w	miejscowościach	turystyczno-wypoczynkowych;
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•	 zintegrowane	kampanie	promocyjne	(w	tym	udział	w	targach)	w	kraju	i	za	granicą,	których	celem	
jest	promocja	turystyczna	i	kulturalna	regionu.
Działanie	realizowane	jest	w	trybach:	konkursowym	i	indywidualnym.
Wartość	projektu:	minimalnie	1	mln	 zł	 kosztów	kwalifikowalnych,	maksymalnie	–	bez	ograniczeń.	
W	przypadku	projektów	promocyjnych:	minimalnie	300	tys.	i	maksymalnie	5	mln	zł.

priorytet 4: SpołeczeŃStwo inForMacyJne
Celem	priorytetu	jest	upowszechnienie	stosowania	technik	systemu	telekomunikacyjnego	oraz	zwięk-
szenie	dostępu	do	usług	elektronicznych	poprzez	 rozbudowę	 regionalnej	 infrastruktury	 teleinforma-
tycznej.	Priorytet	nie	jest	podzielony	na	działania.
Przykładowe	projekty:
•	budowa	infrastruktury	dostępu	obywateli	do	szerokopasmowego	internetu	(„ostatnia	mila”);
•	budowa	regionalnych	i	lokalnych	sieci	teleinformatycznych;
•	 tworzenie	publicznych	punktów	dostępu	do	internetu;
•	 tworzenie	geograficznych	systemów	informacji	przestrzennej	dla	poziomu	regionalnego	i	lokalnego;
•	 zakup	i	wdrożenie	systemów	back-office	umożliwiających	sprawny	i	bezpieczny	dostęp	do	zasobów	
danych	i	informacji	publicznej;
•	 zakup	i	wdrożenie	platform	elektronicznych	dla	zintegrowanego	systemu	wspomagania	zarządzania	
oraz	zintegrowanych,	interaktywnych	usług	administracji	elektronicznej	(e-administracja)	na	poziomie	
wojewódzkim,	powiatowym	i	gminnym	zwiększających	zakres	oraz	dostępność	usług	świadczonych	
drogą	elektroniczną	(front-office);
•	 zakup	i	wdrożenie	systemów	bezpiecznego	świadczenia	usług	elektronicznych	oraz	wdrożenie	pod-
pisu	elektronicznego;
•	 zastosowanie	 technologii	 informacyjnych	 i	 komunikacyjnych	w	ochronie	 zdrowia	poprzez	 rozwój	
aplikacji	telemedycznych	(e-zdrowie);
•	 zastosowanie	nowoczesnych	technologii	informacyjnych	w	edukacji	wspierających	wszelkie	formy	
zdalnego	kształcenia	i	doskonalenia	zawodowego	(e-nauka);
•	 zastosowanie	technologii	informacyjnych	i	komunikacyjnych	w	ochronie	zdrowia	i	edukacji	w	ce-
lach	sprawnego	zarządzania;
•	 zastosowanie	technologii	informacyjnych	i	komunikacyjnych	w	e-bezpieczeństwie	poprzez	zastoso-
wanie	aplikacji	do	przesyłu	informacji	o	zagrożeniach;
•	 elektroniczne	usługi	i	treści	dla	biznesu	i	obywateli:	elektroniczne	platformy	usług,	rozwój	zasobów	
cyfrowych;
•	 tworzenie	aplikacji	oraz	usług	elektronicznych	wspierających	pracę	na	odległość	(telepraca)	oraz	
e-biznes;
•	budowa	sieci	jako	niezbędny	element	wyżej	wymienionych	typów	projektów.
Organizacje	pozarządowe	zostały	uwzględnione	na	liście	projektodawców.
Nabór	wniosków	o	dofinansowanie:	tryb	indywidualny	i	procedura	konkursowa.
Maksymalna	wartość	projektu	wynosi	50	mln	euro.

priorytet 5: rozwÓJ inFraStruktury ochrony ŚrodowiSka
Celem	priorytetu	jest	zachowanie	dziedzictwa	środowiska	naturalnego	poprzez	inwestycje	infrastruktu-
ralne	zmniejszające	negatywne	skutki	cywilizacji.	W	priorytecie	zostały	wyodrębnione	dwa	działania,	
które	obejmują	te	same	typy	projektów.	Wśród	beneficjentów	wymienione	zostały	m.in.	organizacje	
pozarządowe.

Działanie 5.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska
oraz Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska
W	zakresie	poprawy	jakości	powietrza	wspierane	są	projekty	zakładające:	budowę	i	przebudowę	oraz	
remont	systemów	ciepłowniczych	i	ich	wyposażenie	w	instalacje	ograniczające	emisje	zanieczyszczeń	
pyłowych	 i	gazowych	do	powietrza;	montaż	 instalacji	ograniczających	emisje	zanieczyszczeń	pyło-
wych	i	gazowych	do	powietrza;	przekształcenie	istniejących	systemów	ogrzewania	w	systemy	bardziej	
przyjazne	dla	środowiska;	modernizację	istniejących	linii	dystrybucji	ciepła	użytkowego	poprzez	stoso-
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wanie	energooszczędnych	technologii	i	rozwiązań;	termomodernizację	obiektów	użyteczności	publicz-
nej,	wraz	z	wymianą	wyposażenia	tych	obiektów	na	energooszczędne.
W	zakresie	gospodarki	wodno-ściekowej	wspierane	są	projekty	zakładające:	budowę,	przebudowę,	
rozbudowę	i	remont	oczyszczalni	ścieków,	sieci	kanalizacyjnych,	elementów	systemów	zaopatrzenia	
w	wodę,	sieci	wodociągowych,	ujęć	i	stacji	uzdatniania	wody,	zbiorników	umożliwiających	pozyskanie	
wody	pitnej,	urządzeń	do	oczyszczania,	gromadzenia,	odprowadzania	i	przesyłania	ścieków,	uzdatnia-
nia	wody,	urządzeń	regulujących	ciśnienie	wody.
W	zakresie	gospodarki	odpadami	wspierane	są	projekty	zakładające:	tworzenie	kompleksowych	sys-
temów	gospodarowania	odpadami;	budowę	punktów	selektywnego	zbierania	odpadów	komunalnych,	
odpadów	niebezpiecznych,	składowisk	jako	elementu	zakładu	zagospodarowania	odpadów,	instala-
cji	umożliwiających	przygotowanie	odpadów	do	odzysku,	recyklingu,	instalacji	do	termicznego	prze-
kształcania	odpadów	z	odzyskiem	energii;	uzupełnianie	istniejących	systemów	gospodarki	odpadami	
o	wszystkie	konieczne	elementy	w	celu	osiągnięcia	kompleksowości;	dostosowanie	istniejących	skła-
dowisk	odpadów	do	obowiązujących	przepisów;	budowę,	przebudowę	spalarni	odpadów	niebezpiecz-
nych,	w	tym	odpadów	poszpitalnych;	budowę,	rekultywację,	likwidację	składowisk	odpadów,	w	tym	
odpadów	niebezpiecznych;	zakup	urządzeń,	instalacji	i	wyposażenia	do	segregacji	odpadów;	budowę	
i	 przebudowę	miejsc	 utylizacji	 opakowań	 i	 nieużytych	 środków	 ochrony	 roślin;	 likwidację	 dzikich	
wysypisk	śmieci.
W	zakresie	wykorzystania	odnawialnych	źródeł	energii	wspierane	są	projekty	zakładające:	budowę	
i	przebudowę	infrastruktury	oraz	zakup	urządzeń	do	produkcji,	przetwarzania,	magazynowania	i	prze-
syłu	 energii	 ze	 źródeł	 odnawialnych;	 zakup	 nowoczesnych	 technologii	 oraz	 know-how	 w	 zakresie	
wykorzystania	odnawialnych	źródeł	energii;	budowę,	zwiększenie	mocy	jednostek	wytwarzania	energii	
elektrycznej	i	ciepła	ze	źródeł	odnawialnych;	budowę	sieci	energetycznej	do	celów	dystrybucji	uzyska-
nej	energii	ze	źródeł	odnawialnych	do	istniejącej	sieci	energetycznej.
W	zakresie	ochrony	przyrody	wspierane	są	projekty	zakładające:	projekty	zapobiegające	wyginięciu	
zagrożonych	gatunków,	mające	na	celu	zachowanie	bioróżnorodności	gatunkowej,	zachowanie	różno-
rodności	ekosystemów	i	krajobrazów,	z	zakresu	ochrony	siedlisk	przyrodniczych	(ekosystemów);	za-
pewnienie	drożności	korytarzy	ekologicznych;	budowę	i	przebudowę	oraz	doposażenie	infrastruktury	
ośrodków	edukacji	ekologicznej,	w	tym	infrastruktury	służącej	promocji	obszarów	Natura	2000;	two-
rzenie	systemów	monitorowania	środowiska;	zakup	specjalistycznego	sprzętu	do	akcji	ratowniczych,	
usuwania	skutków	zagrożeń	naturalnych	i	poważnych	awarii;	tworzenie	i	modernizacja	baz	danych	do	
gromadzenia	i	przetwarzania	informacji	o	środowisku;	kształtowanie	postaw	ekologicznych,	edukacja	
ekologiczna.
Priorytet	realizowany	jest	w	trybie	konkursowym.

priorytet 6: rozwÓJ inFraStruktury SpołeczneJ
Celem	osi	jest	poprawa	jakości	infrastruktury	społecznej.
Szeroko	rozumiane	organizacje	pozarządowe	mogą	ubiegać	się	o	dofinansowanie	w	trzech	działaniach	
tego	priorytetu.

Działanie 6.1 Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji
Celem	działania	jest	stworzenie	warunków	koniecznych	do	rozwoju	społeczeństwa	o	wysokich	kwali-
fikacjach	zawodowych.
Wspierane	są	dwa	rodzaje	działań:
•	projekty	dotyczące	szkolnictwa	wyższego	zakładające	m.in.:	budowę	(rozbudowę,	nadbudowę,	od-
budowę),	przebudowę	 i	 remont	obiektów	dydaktycznych,	w	 tym	 laboratoriów	dydaktycznych,	pra-
cowni	komputerowych,	bibliotek	w	szkołach	wyższych,	infrastruktury	socjalno-bytowej	w	kampusach	
(w	 tym	 akademików	 i	 stołówek)	 i	 obiektów	 służących	 prowadzeniu	 działalności	 dydaktycznej	 lub	
naukowo-badawczej	powiązanej	z	dydaktyką	na	poziomie	wyższym	oraz	jednostek	naukowo-badaw-
czych	w	szkołach	wyższych;	przebudowę,	remont	i	adaptację	budynków	na	cele	dydaktyczne;	dosto-
sowanie	obiektów	do	potrzeb	osób	niepełnosprawnych;	informatyzację	(tylko	dla	celów	dydaktycznych	
i/lub	naukowo-badawczych).
•	projekty	dotyczące	przedszkoli,	szkół	podstawowych,	gimnazjów,	szkół	ponadgimnazjalnych	oraz	
pozostałych	podmiotów	tworzących	system	oświaty	zakładające:	budowę	(rozbudowę,	nadbudowę,	
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odbudowę),	przebudowę	i	remont	obiektów	szkolnych	i	dydaktycznych,	laboratoriów	dydaktycznych,	
sal	do	praktycznej	nauki	 zawodu	w	szkołach	ponadgimnazjalnych	 i	w	 innych	podmiotach	 tworzą-
cych	system	oświaty;	przebudowę,	remont	i	adaptację	budynków	na	cele	dydaktyczne;	dostosowanie	
obiektów	do	potrzeb	osób	niepełnosprawnych;	budowę	(rozbudowę,	nadbudowę,	odbudowę),	przebu-
dowę	i	remont	bibliotek,	obiektów	sportowych,	obiektów	infrastruktury	socjalno-bytowej,	infrastruktu-
ry	technicznej	i	sanitarnej	w	wyżej	wymienionych	obiektach;	wyposażenie	obiektów	dydaktycznych,	
sportowych,	socjalno-bytowych	ściśle	związane	z	celem	edukacyjnym;	zagospodarowanie	otoczenia	
obiektów	wyłącznie	w	przypadku	realizacji	wyżej	wymienionych	projektów;	informatyzację	(tylko	dla	
celów	dydaktycznych	i/lub	naukowo-badawczych).
Wśród	 beneficjentów	projektów	dotyczących	 szkolnictwa	wyższego	 znalazły	 się	m.in.	 niepubliczne	
szkoły	 wyższe,	 natomiast	 wśród	 beneficjenci	 projektów	 dotyczących	 edukacji	 przedszkolnej,	 szkół	
podstawowych,	gimnazjów,	szkół	ponadgimnazjalnych,	pozostałych	podmiotów	 tworzących	system	
oświaty	są	m.in.	osoby	prawne	będące	organami	prowadzącymi	szkoły	lub	placówki	oraz	organizacje	
pozarządowe	działające	nie	dla	zysku,	prowadzące	statutową	działalność	w	zakresie	oświaty,	wycho-
wania	i	sportu.
Działanie	realizowane	jest	w	trybie	konkursowym.
Minimalna/	maksymalna	wartość	projektu:	bez	ograniczeń.	Maksymalna	kwota	wsparcia	dla	 szkół	
wyższych:	12	mln	zł.

Działanie 6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej
Celem	działania	 jest	podniesienie	standardu	świadczonych	usług	medycznych	i	dostępności	miesz-
kańców	województwa	podlaskiego	do	wysokiej	jakości	usług	zdrowotnych	poprzez	wzmocnienie	infra-
struktury	i	wyposażenie	lokalnych	ośrodków	zdrowia	świadczących	usługi	medyczne	na	podstawowym	
poziomie,	jak	również	ośrodków	diagnostycznych	i	terapeutycznych	zapewniających	specjalistyczną	
opiekę	medyczną	udzielaną	zarówno	w	formie	stacjonarnej,	jak	i	ambulatoryjnej	oraz	zakładów	opieki	
zdrowotnej.
Wspierane	są	dwa	rodzaje	działań:
•	projekty	dotyczące	zakładów	opieki	zdrowotnej,	regionalnych	ośrodków	diagnostycznych	i	terapeu-
tycznych	zakładające:	przebudowę,	rozbudowę	i	remont	obiektów	związanych	z	infrastrukturą	ochrony	
zdrowia;	przebudowę	i	wyposażenie	sal	operacyjnych;	modernizację	i	zakup	nowych	sprzętów	i	apara-
tury	medycznej,	z	wyłączeniem	produktów	jednorazowego	użytku,	oraz	prace	remontowe	wynikające	
z	konieczności	dostosowania	pomieszczeń	do	użytkowania	zakupionego	sprzętu;	zakup	sprzętu	i	apa-
ratury	do	diagnostyki	i	terapii;	dostosowanie	obiektów	do	potrzeb	pacjentów,	w	szczególności	osób	
niepełnosprawnych	(jako	element	szerszego	projektu).
•	projekty	 dotyczące	 lokalnych	 ośrodków	 zdrowia	 zakładające:	 przebudowę,	 rozbudowę	 i	 remont	
obiektów	związanych	z	infrastrukturą	ochrony	zdrowia;	modernizację	i	zakup	nowych	sprzętów	i	apa-
ratury	 medycznej,	 m.in.	 sprzętu	 i	 aparatury	 do	 diagnostyki,	 terapii	 i	 rehabilitacji,	 z	 wyłączeniem	
produktów	 jednorazowego	użytku,	 oraz	prace	 remontowe	wynikające	 z	 konieczności	 dostosowania	
pomieszczeń	 do	 użytkowania	 zakupionego	 sprzętu;	 dostosowanie	 obiektów	 do	 potrzeb	 pacjentów,	
w	szczególności	osób	niepełnosprawnych	(jako	element	szerszego	projektu).
Wśród	beneficjentów	wymienione	są	m.in.	niepubliczne	zakłady	opieki	zdrowotnej	świadczące	usługi	
medyczne	w	publicznym	systemie	ochrony	zdrowia	(pod	warunkiem,	że	100%	dochodów	osiąganych	
jest	w	ramach	kontraktów	z	Narodowym	funduszem	Zdrowia)	oraz	organizacje	pozarządowe	działają-
ce	nie	dla	zysku,	prowadzące	statutową	działalność	w	publicznym	systemie	ochrony	zdrowia.
Działanie	realizowane	jest	w	trybie	konkursowym.
Minimalna	wartość	projektu	wynosi	500	tys.	zł	kosztów	kwalifikowalnych.

Działanie 6.3 Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa historycznego i kultu-
rowego
Celem	działania	jest	zachowanie	zasobów	dziedzictwa	historycznego	i	kulturowego	regionu	poprzez	
wsparcie	instytucji	zajmujących	się	kulturą	i	sztuką.
Przykładowe	projekty:
•	 rozbudowa,	przebudowa,	remont	obiektów	kultury;
•	budowa	ośrodków	i	centrów	kultury;
•	 ochrona,	konserwacja	obiektów	dziedzictwa	kulturowego	i	historycznego;



•	konserwacja	zabytków	ruchomych,	księgozbiorów,	muzealiów	i	archiwaliów;
•	konserwacja,	renowacja,	rewaloryzacja,	remont,	adaptacja,	na	cele	kulturalne	historycznych	i	za-
bytkowych	obiektów,	wraz	z	ich	otoczeniem;
•	 zabezpieczenie	obiektów	dziedzictwa	kulturowego,	historycznego	na	wypadek	zagrożeń;
•	budowa,	rozbudowa,	przebudowa,	remont	publicznej	infrastruktury	kultury,	przyczyniającej	się	do	
aktywnego	udziału	społeczeństwa	w	kulturze;
•	 kompleksowe	zagospodarowanie	otoczenia	obiektów	zabytkowych,	wyłącznie	w	powiązaniu	wymie-
nionymi	wyżej	typami	projektów;
•	przeciwdziałanie	niszczeniu	stanowisk	i	obiektów	archeologicznych;
•	 zakup	wyposażenia	niezbędnego	do	prowadzenia	działalności	kulturalnej	w	obiektach	o	znaczeniu	
ponadlokalnym;
•	akcje	promocyjne	i	edukacyjne	w	połączeniu	z	wymienionymi	wyżej	typami	projektów.
Projektodawcami	mogą	 być	m.in.	 organizacje	 pozarządowe	 działające	 nie	 dla	 zysku,	 prowadzące	
działalność	statutową	w	obszarze	kultury.
Działanie	realizowane	jest	w	trybie	konkursowym.
Wartość	projektu:	maksymalnie	4	mln	zł	kosztów	kwalifikowalnych	dla	projektów	dotyczących	kon-
serwacji	zabytków	ruchomych,	zabezpieczenia	zabytków	przed	kradzieżą,	zniszczeniem;	maksymalnie	
20	mln	zł	dla	pozostałych	projektów.
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11. reGionalny proGraM operacyJny 
 woJewÓdztwa poMorSkieGo
Głównym	celem	programu	 jest	poprawa	konkurencyjności	gospodarczej,	spójności	społecznej	 i	do-
stępności	przestrzennej	województwa,	przy	zrównoważonym	wykorzystaniu	specyficznych	cech	po-
tencjału	 gospodarczego	 i	 kulturowego	 regionu	oraz	przy	 jednoczesnym	pełnym	poszanowaniu	 jego	
zasobów	przyrodniczych.

Priorytety:
1.	Rozwój	i	innowacje	w	MŚP;
2.	Społeczeństwo	wiedzy;
3.	funkcje	miejskie	i	metropolitalne;
4.	Regionalny	system	transportowy;
5.	Środowisko	i	energetyka	przyjazna	środowisku;
6.	Turystyka	i	dziedzictwo	kulturowe;
7.	Ochrona	zdrowia	i	system	ratownictwa;
8.	Lokalna	infrastruktura	podstawowa;
9.	Lokalna	infrastruktura	społeczna	i	inicjatywy	obywatelskie;
10.	Pomoc	techniczna.

Instytucją	Zarządzającą	jest	Urząd	Marszałkowski	Województwa	Pomorskiego	(Departament	Progra-
mów	Regionalnych).	 Instytucją	 Pośredniczącą	 II	 stopnia	 jest	 Agencja	 Rozwoju	 Pomorza	 S.A.	 (dla	
priorytetu	1.).

priorytet 1: rozwÓJ i innowacJe w MŚp
Celem	priorytetu	jest	podniesienie	konkurencyjności	i	innowacyjności	przedsiębiorstw.
Projektodawcami	w	 trzech	działaniach	 tego	priorytetu	mogą	być	organizacje	 i	 instytucje	otoczenia	
biznesu.

Działanie 1.4 systemowe wspieranie przedsiębiorczości
Celem	działania	jest	wzmocnienie	systemu	wspierającego	przedsiębiorczość.
Przykładowe	projekty:
•	 tworzenie	lub	doskonalenie,	testowanie	i	pilotażowe	wdrożenie	nowych	usług	doradczych	i	informa-
cyjnych	oraz	sposobów	ich	realizacji;
•	 tworzenie	lub	doskonalenie	i	pilotażowe	wdrożenie	nowych	usług	finansowych	oraz	sposobów	ich	
realizacji;
•	 świadczenie	specjalistycznych	usług	doradczych	oraz	usług	informacyjnych	innych	niż	indywidualne	
usługi	informacyjne	(np.	seminaria	informacyjne,	publikacje);
•	 rozszerzenie	działalności	w	zakresie	świadczenia	podstawowych	usług	finansowych	(pożyczki	i	po-
ręczenia);
•	 podnoszenia	praktycznych	kwalifikacji	doradców	biznesowych	w	instytucjach	otoczenia	biznesu	(IOB);
•	badania	i	analizy	na	temat	działalności	lub	potencjału	pomorskich	MŚP,	w	tym	badania	popytu	na	
usługi	oraz	na	finansowe	instrumenty	wsparcia;
•	wsparcie	udziału	w	krajowych	i	międzynarodowych	organizacjach	zrzeszających	IOB;
•	 tworzenie	instrumentów	pożyczkowych	i	poręczeniowych	dla	IOB;
•	wsparcie	kapitałowe	powstających	oraz	działających	publicznych	instytucji	otoczenia	biznesu	dzia-
łających	na	rynku	usług	finansowych.
Działanie	realizowane	jest	w	trybie	konkursowym.
Minimalna	wartość	projektu	wynosi	w	zależności	od	jego	typu	200	tys.	lub	1	mln	zł.

Działanie 1.5 Regionalna sieć transferu rozwiązań innowacyjnych
Celem	 działania	 jest	 tworzenie	 sprawnych	mechanizmów	 generowania,	 transferu	 i	 komercjalizacji	
innowacji.
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Działanie	realizowane	jest	w	trybie	konkursowym.
Poddziałanie 1.5.1 Infrastruktura dla rozwoju firm innowacyjnych
Przykładowe	projekty:
•	budowa,	rozbudowa,	przebudowa,	remont	obiektów	przeznaczonych	na	stworzenie	lub	rozwĳanie	
parków	naukowo-technologicznych,	centrów	zaawansowanych	technologii,	centrów	doskonałości,	
centrów	edukacyjno-wdrożeniowych,	 inkubatorów	przedsiębiorczości	 i	 innych	 instytucji	o	podob-
nym	charakterze	(wraz	z	niezbędną	infrastrukturą	techniczną	oraz	zagospodarowaniem	otoczenia);
•	 inwestycje	w	instalacje	technologiczne	wynikające	ze	specyficznego	charakteru	danej	instytucji,	
w	tym	budowa	lub	prace	budowlane	(przebudowa	i	remont)	laboratoriów	oraz	wyposażenie	specja-
listycznych	laboratoriów	badawczych.
W	powiązaniu	z	powyższymi	projektami	infrastrukturalnymi	możliwe	jest	również	wsparcie	specjali-
stycznych	usług	szkoleniowych	i	doradczych,	poprawiających	jakość	świadczenia	usług	podmiotów	
zarządzających	tą	infrastrukturą.

Poddziałanie 1.5.2 wsparcie regionalnych procesów proinnowacyjnych
Przykładowe	projekty:
•	 tworzenie	i	rozwĳanie	regionalnych	sieci	transferu	wiedzy,	w	tym	wsparcie	funkcjonowania	syste-
mu	zbierania,	przetwarzania,	upowszechniania	i	wymiany	danych	i	informacji	na	temat	innowacji;
•	udział	w	istniejących	lub	tworzenie	nowych	regionalnych,	krajowych	i	międzynarodowych	sieci	
współpracy	w	obszarze	innowacji	między	firmami,	organizacjami	przedsiębiorców,	instytucjami	oto-
czenia	biznesu,	jednostkami	naukowymi;
•	wsparcie	tworzenia	i	rozwoju	powiązań	kooperacyjnych	między	firmami,	a	także	między	firmami	i	in-
nymi	instytucjami	(np.	B+R	lub	ze	sfery	edukacji),	w	tym	klastrów	o	zasięgu	lokalnym	i	regionalnym;
•	usługi	podnoszące	gotowość	inwestycyjną	i	kredytową	firm	oraz	specjalistyczne	doradztwo	przy	
realizacji	przedsięwzięć	innowacyjnych;
•	usługi	doradcze	i	szkoleniowe	dla	podmiotów	zarządzających	parkami	naukowo-technologiczny-
mi,	parkami	przemysłowymi,	 inkubatorami	przedsiębiorczości	 i	 innymi	 instytucjami	o	podobnym	
charakterze;
•	wsparcie	rozwoju	przedsiębiorczości	akademickiej.
Maksymalna	wartość	projektu	nie	może	przekroczyć	2	mln	zł.

Działanie 1.6 Promocja gospodarcza regionu
Celem	działania	jest	wsparcie	międzynarodowej	aktywności	przedsiębiorstw	i	atrakcyjności	inwesty-
cyjnej	regionu.
Działanie	realizowane	jest	w	trybie	konkursowym.

Poddziałanie 1.6.1 Promowanie atrakcyjności regionu
Przykładowe	projekty:
•	 rozwój	systemów	poprawiających	przedsiębiorcom	i	inwestorom	dostęp	do	informacji,	m.in.	po-
przez	tworzenie	elektronicznych	portali	dla	biznesu	oraz	baz	danych	(banków	informacji	gospodar-
czej,	baz	eksporterów,	baz	danych	o	dostępnych	terenach	i	obiektach	inwestycyjnych);
•	doradztwo	dla	administracji	samorządowej	oraz	instytucji	otoczenia	biznesu	odpowiedzialnej	za	
przygotowanie	kompleksowych	ofert	inwestycyjnych	i	pełną	obsługę	potencjalnych	inwestorów;
•	wzmocnienie	potencjału	organizacyjnego	i	kompetencyjnego	zintegrowanej	sieci	instytucji	obsługi	
inwestora;
•	organizacja	i	promocja	wydarzeń	regionalnych	i	ponadlokalnych;
•	 realizacja	kampanii	marketingowych	promujących	region	w	kraju	i	za	granicą;
•	badania,	analizy,	wraz	z	rekomendacjami	dotyczące	potencjału	inwestycyjnego	regionu.
Minimalna	wartość	projektu	wynosi	80	tys.	zł.

Poddziałanie 1.6.2 wspieranie międzynarodowej aktywności pomorskich przedsiębiorstw
Celem	działania	jest	wsparcie	międzynarodowej	aktywności	przedsiębiorstw	i	atrakcyjności	inwe-
stycyjnej	regionu.
Przykładowe	projekty:
•	przedsięwzięcia	promujące	postawy	proeksportowe	przedsiębiorstw	i	zapewniające	kompleksowe	
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przygotowanie	do	rozpoczęcia	(rozwĳania)	działalności	na	rynkach	międzynarodowych;
•	organizowanie	wyjazdowych	i	przyjazdowych	misji	gospodarczych	oraz	wizyt	studyjnych	o	charak-
terze	gospodarczym;
•	 tworzenie	ułatwień	w	nawiązywaniu	zagranicznych	kontaktów	gospodarczych	pomorskich	firm;
•	badania	i	analizy	potencjału	eksportowego	przedsiębiorstw,	prowadzące	do	lepszego	ukierunkowa-
nia	działań	wspierających	rozwój	eksportu.
Minimalna	wartość	projektu	wynosi	80	tys.	zł.

priorytet 2: SpołeczeŃStwo wiedzy
Celem	priorytetu	jest	tworzenie	warunków	sprzyjających	budowaniu	społeczeństwa	wiedzy.
Organizacje	pozarządowe	wymienione	zostały	wśród	projektodawców	dwóch	działań.

Działanie 2.1 Infrastruktura edukacyjna i naukowo-dydaktyczna
Celem	działania	jest	poprawa	jakości	i	dostępności	infrastruktury	dydaktycznej	i	naukowo-dydaktycz-
nej	szkół	wyższych.
Przykładowe	projekty:
•	budowa	nowych,	przebudowa	i	rozbudowa	istniejących	obiektów	służących	prowadzeniu	działal-
ności	 dydaktycznej	 i	 obiektów	naukowo-badawczych,	w	 tym	 laboratoriów	dydaktycznych,	 centrów	
edukacyjno-badawczych,	pracowni	komputerowych,	bibliotek,	wraz	z	wyposażeniem	tych	obiektów	
oraz	niezbędnym	zagospodarowaniem	ich	otoczenia;
•	wyposażenie	 obiektów	dydaktycznych	 i	 naukowo-dydaktycznych,	w	 tym	 zakup	 oprogramowania	
i	sprzętu	komputerowego.
Możliwa	jest	budowa	nowych,	przebudowa	i	rozbudowa	istniejących	obiektów	infrastruktury	społeczno-edu-
kacyjnej	szkół	wyższych	(np.	campusów,	akademików,	stołówek),	wraz	z	wyposażeniem	tych	obiektów.
Wśród	beneficjentów	znalazły	się	organizacje	pozarządowe	prowadzące	statutową	działalność	w	za-
kresie	świadczenia	usług	dydaktycznych	i	naukowo-dydaktycznych	na	poziomie	wyższym.
Działanie	realizowane	jest	w	trybie	konkursowym.
Minimalna	wartość	projektu	wynosi	2	mln	zł.

Działanie 2.2 Infrastruktura i usługi tworzące podstawy społeczeństwa informacyjnego
Celem	działania	jest	tworzenie	podstaw	rozwoju	społeczeństwa	informacyjnego.
Działanie	realizowane	jest	w	trybie	konkursowym.

Poddziałanie 2.2.1 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego
Przykładowe	projekty:
•	budowa	nowych,	rozbudowa	i	przebudowa	istniejących	regionalnych	oraz	miejskich	informatycz-
nych	sieci	szkieletowych,	w	szczególności	w	oparciu	o	technologię	światłowodową;
•	budowa	nowych,	przebudowa	i	rozbudowa	istniejących	lokalnych,	szerokopasmowych	sieci	do-
stępowych	poza	obszarami	miejskimi,	w	szczególności	w	oparciu	o	technologię	bezprzewodową;
•	budowa	nowych,	przebudowa	i	rozbudowa	istniejących	miejskich,	szerokopasmowych	sieci	do-
stępowych	umożliwiających	transmisję	danych	multimedialnych;
•	 tworzenie	publicznych	punktów	dostępu	do	usług	elektronicznych	oraz	internetu;
•	 rozwój	telefonii	internetowej	do	zastosowania	w	instytucjach	publicznych.
Minimalna	wartość	projektu	wynosi	2	mln	zł.

Poddziałanie 2.2.2 Rozwój usług społeczeństwa informacyjnego
Celem	działania	jest	tworzenie	podstaw	rozwoju	społeczeństwa	informacyjnego.
Przykładowe	projekty:
•	wdrożenie	platform	elektronicznych	dla	zintegrowanego	systemu	wspomagania	zarządzania	oraz	
zintegrowanych,	interaktywnych	usług	administracji	elektronicznej	(e-administracja)	dla	przedsię-
biorców	i	obywateli	na	poziomie	wojewódzkim,	powiatowym	i	gminnym,	a	także	wsparcie	przebu-
dowy	zaplecza	administracji	(back-office)	umożliwiające	sprawny	i	bezpieczny	dostęp	do	zasobów	
danych	i	informacji	publicznej	(systemy	elektronicznego	obiegu	dokumentów);
•	podnoszenie	bezpieczeństwa	świadczonych	usług	elektronicznych	oraz	wdrożenie	podpisu	elek-
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tronicznego	w	jednostkach	administracji	publicznej;
•	 zastosowanie	w	edukacji	nowoczesnych	technologii	informacyjnych,	wspierających	wszelkie	formy	
zdalnego	kształcenia	i	doskonalenia	zawodowego	(e-edukacja)	takie	jak:	specjalizowane	systemy	dla	
niepełnosprawnych,	doskonalenie	zawodowe	dorosłych,	systemy	wspierające	edukację	trzeciego	wie-
ku	oraz	wspieranie	edukacji	szkolnej	i	studiów	wyższych;
•	 rozwój	regionalnych	zasobów	cyfrowych	promujących	turystykę	i	kulturę	regionu:	cyfrowe	zasoby	
biblioteczne	i	archiwalne,	zasoby	wirtualnych	muzeów,	systemy	informacji	turystycznej	i	kulturalnej,	
oraz	usług	elektronicznych	w	zakresie	kultury	i	turystyki	(e-kultura,	e-turystyka);
•	 zastosowanie	w	ochronie	 zdrowia	 technologii	 informacyjnych	 i	 komunikacyjnych	poprzez	 rozwój	
aplikacji	telemedycznych	(e-zdrowie),	w	tym	m.in.	sprawozdawczości	medycznej,	sprawozdawczości	
w	zakresie	rozliczeń	finansowych,	elektronicznych	kart	zdrowia,	e-recept,	a	także	usług	informacyj-
nych	(telekonsultacje,	rejestracja	przez	internet	itp.).
Minimalna	wartość	projektu	wynosi	1	mln	zł.

priorytet 3: FunkcJe MieJSkie i Metropolitalne
Celem	 priorytetu	 jest	 rozwój	 funkcji	miejskich	 i	metropolitalnych	w	 głównych	 ośrodkach	 rozwojo-
wych.

Działanie 3.2 wzrost atrakcyjności przestrzeni miejskiej
Celem	działania	jest	aktywizacja	społeczna	i	gospodarcza	zdegradowanych	obszarów	miejskich	i	pod-
noszenie	atrakcyjności	stref	rozwojowych	w	miastach.
Działanie	realizowane	jest	w	trybie	konkursowym.

Poddziałanie 3.2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne
Wspierane	 są	 projekty	 zakładające	 kompleksową	 rewitalizację	 (wyłącznie	w	 ramach	programów	
rewitalizacji),	obejmującą:
•	prace	konserwatorskie,	prace	restauratorskie,	roboty	budowlane,	wraz	z	adaptacją	historycznej	
zabudowy	gospodarczej,	przemysłowej	oraz	powojskowej	na	cele:	edukacyjne,	kulturalne,	sporto-
we,	rekreacyjne,	gospodarcze	i	inne	społeczne	oraz	towarzyszące	(np.	mieszkalnictwo	społeczne),	
wraz	z	zagospodarowaniem	przyległego	otoczenia;
•	prace	konserwatorskie,	prace	restauratorskie,	roboty	budowlane	zespołów	historycznej	zabudowy	
mieszkaniowej,	z	wyłączeniem	remontów	powierzchni	wewnątrz	mieszkalnych;,	wraz	z	zagospoda-
rowaniem	przyległego	otoczenia;
•	budowa	nowej,	rozbudowa	i	przebudowa	istniejącej	publicznej	infrastruktury	związanej	z	rozwo-
jem	funkcji,	m.in.	gospodarczych,	edukacyjnych,	społecznych,	rekreacyjnych;
•	 kompleksowe	zagospodarowanie	przestrzeni	publicznych,	w	tym	w	szczególności	budowa	małej	
architektury,	zakładanie	parków	i	odnowa	istniejących	terenów	zielonych;
•	 kompleksowe	zagospodarowanie	terenów	śródmiejskich,	frontów	wodnych,	ciągów	wzdłuż	głów-
nych	tras	komunikacyjnych,	uwzględniające	roboty	budowlane,	prace	konserwatorskie,	prace	re-
stauratorskie	obiektów	o	szczególnym	znaczeniu	historycznym.
W	ramach	wymienionych	wyżej	typów	projektów	konieczna	jest	realizacja:	systemów	poprawy	bezpie-
czeństwa	publicznego	oraz	programów	walki	z	przestępczością	i	patologiami	społecznymi	(w	tym	two-
rzenie	stref	bezpieczeństwa	i	zapobiegania	przestępczości,	zakup	i	instalacja	zintegrowanych	systemów	
monitoringu	w	miejscach	publicznych)	i/lub	przedsięwzięć	promocyjnych,	doradczych,	szkoleniowych,	
edukacyjnych,	kulturalnych	mających	na	celu	przeciwdziałanie	negatywnym	zjawiskom	społecznym.
O	dofinansowanie	mogą	 się	 ubiegać	miasta	działające	w	porozumieniach	 (partnerstwach)	m.in.	
z	organizacjami	pozarządowymi.
Minimalna	wartość	projektu	wynosi	8	mln	zł.

Poddziałanie 3.2.2 Inwestycje zwiększające potencjał rozwojowy miast
Przykładowe	projekty:
•	budowa,	rozbudowa,	przebudowa,	remont,	adaptacja	i	wyposażenie	obiektów	użyteczności	pu-
blicznej	o	charakterze	i	funkcjach	metropolitalnych	i	ponadlokalnych	(w	tym	m.in.	obiektów	spor-
towych,	kongresowych,	kulturalnych,	wystawienniczych	i	targowych),	wraz	z	niezbędnym	zagospo-
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darowaniem	otoczenia	tych	obiektów;
•	kompleksowe	uzbrojenie	terenów	pod	nowe	inwestycje	(wraz	z	zapewnieniem	bezpośredniej	do-
stępności	transportowej	do	tych	terenów),	w	szczególności	o	charakterze	gospodarczym	(z	wyłącze-
niem	funkcji	mieszkaniowych);
•	 rekultywacja	terenów	zdegradowanych	w	związku	z	przeznaczeniem	ich	na	nowe	funkcje.
Beneficjentami	mogą	być	m.in.	organizacje	pozarządowe.
Minimalna	wartość	projektu	wynosi	2	mln	zł.

priorytet 5: ŚrodowiSko i enerGetyka przyJazna ŚrodowiSku
Celem	priorytetu	jest	poprawa	stanu	środowiska	naturalnego	i	ograniczenie	zagrożeń	ekologicznych.
W	trzech	działaniach	projektodawcami	mogą	być	m.in.	organizacje	pozarządowe.

Działanie 5.3 Zarządzanie informacją o środowisku
Celem	działania	jest	usprawnienie	systemu	informacji	o	środowisku	i	zagrożeniach	ekologicznych.
Przykładowe	projekty:
•	 tworzenie	i	rozbudowa	systemów	monitoringu	środowiska,	w	tym	m.in.	systemów	informowania,	
ostrzegania	i	reagowania	na	zagrożenia;
•	monitoring	stanu	zagrożenia	powodziowego;
•	wdrażanie	nowych	narzędzi	i	metod	obserwacji	stanu	środowiska,	dotyczących	m.in.	lasów,	jakości	
gleb,	wód	i	powietrza,	a	także	metod	i	narzędzi	do	analizowania	zagrożeń;
•	 tworzenie	i	rozbudowa	istniejących	baz	danych	do	gromadzenia	i	przetwarzania	informacji	o	środo-
wisku,	np.	w	postaci	map	(tworzenie	map	terenów	zalewowych);
•	 tworzenie	 i	 rozwój	 regionalnych	 systemów	 informacji	 o	 środowisku	 z	wykorzystaniem	systemów	
informacji	przestrzennej.
Działanie	realizowane	jest	w	trybie	konkursowym.
Wartość	projektu	wynosi:	minimalnie	400	tys.,	maksymalnie	–	4	mln	zł.

Działanie 5.4 Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych
Celem	działania	jest	wzrost	wykorzystania	energii	ze	źródeł	odnawialnych.
Przykładowe	projekty:
•	budowa,	rozbudowa	lub	przebudowa	infrastruktury	oraz	zakup	urządzeń	służących	do	produkcji	
energii	pozyskiwanej	ze	źródeł	odnawialnych,	w	tym	m.in.:	budowa	jednostek	wytwarzania	ener-
gii	wykorzystujących	wiatr;	budowa	źródeł	ciepła	opalanych	biomasą,	biogazem	lub	biopaliwami;	
budowa	instalacji	solarnych;	budowa	geotermalnych	źródeł	ciepła;	budowa	jednostek	wytwórczych	
energii	elektrycznej	wykorzystujących	energię	wody	w	małych	elektrowniach	wodnych	o	mocy	do	
10	MW;
•	budowa	źródeł	wytwarzających	energię	 elektryczną	w	skojarzeniu	 z	 ciepłem	przy	wykorzystaniu	
odnawialnych	źródeł	energii;
•	budowa	 lub	przebudowa	 infrastruktury	przyłączeniowej	niezbędnej	do	odbioru	 i	przesyłu	energii	
elektrycznej	lub	ciepła	ze	źródeł	odnawialnych.
Działanie	realizowane	jest	w	trybie	konkursowym.
Minimalna	wartość	projektu	wynosi	1	mln	zł.

Działanie 5.5 Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii
Celem	działania	jest	poprawa	efektywności	systemów	wytwarzania	i	przesyłu	energii.
Przykładowe	projekty:
•	 rozbudowa	lub	przebudowa	scentralizowanych	systemów	zaopatrzenia	w	ciepło,	obejmujące	źró-
dła,	sieci	i	węzły	cieplne	i	wyposażenie	ich	w	instalacje	ograniczające	emisje	zanieczyszczeń	pyłowych	
i	gazowych	do	powietrza;
•	budowa	źródeł	wytwarzających	energię	elektryczną	w	skojarzeniu	z	ciepłem;
•	 likwidacja	istniejących	systemów	ogrzewania	obiektów	użyteczności	publicznej	opalanych	węglem	
i	podłączenie	odbiorców	do	miejskiego	systemu	ciepłowniczego	lub	lokalnych	systemów	ciepłowni-
czych;
•	przekształcenie	istniejących	systemów	ogrzewania	obiektów	użyteczności	publicznej,	w	tym	prze-
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budowa	źródeł	ciepła	na	wykorzystujące	odnawialne	źródła	energii;
•	 kompleksowa	termomodernizacja	obiektów	użyteczności	publicznej,	połączona	również	z	przebudo-
wą	źródeł	wytwarzania	energii;
•	budowa,	rozbudowa	i	przebudowa	sieci	energetycznych	średniego	i	niskiego	napięcia	oraz	obiektów	
infrastruktury	energetycznej	i	urządzeń	technicznych	zapewniających	prawidłową	dystrybucję,	ograni-
czenie	strat	sieciowych	i	czasu	trwania	przerw	w	zasilaniu	odbiorców	(w	tym	m.in.	stacje	transforma-
torowe).
Działanie	realizowane	jest	w	trybie	konkursowym.
Minimalna	wartość	projektu	wynosi	1	mln	zł.

priorytet 6: turyStyka i dziedzictwo kulturowe
Celem	priorytetu	jest	efektywne	i	zrównoważone	wykorzystanie	potencjału	przyrodniczego	i	kulturo-
wego	dla	rozwoju	turystyki.
Organizacje	mogą	aplikować	o	dotację	w	ramach	wszystkich	działań	w	tym	priorytecie.

Działanie 6.1 Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny
Celem	działania	jest	podniesienie	jakości	publicznej	infrastruktury	turystycznej.
Przykładowe	projekty:
•	budowa,	przebudowa	i	rozbudowa	obiektów	publicznej	infrastruktury	turystycznej	o	znaczeniu	re-
gionalnym	lub	ponadregionalnym	(m.in.	porty,	przystanie	i	pomosty	służące	turystyce	wodnej);
•	budowa,	przebudowa	i	rozbudowa	liniowej	publicznej	infrastruktury	turystycznej	o	znaczeniu	regio-
nalnym	lub	ponadregionalnym	służących	rozwojowi	sezonowych	(letnich	i	zimowych)	specyficznych	
form	turystyki	(m.in.:	trasy	rowerowe,	szlaki	wodne,	konne,	piesze,	wraz	z	oznakowaniem);
•	budowa,	przebudowa	i	rozbudowa	urządzeń	lecznictwa	uzdrowiskowego	(m.in.	parki	i	urządzone	
ścieżki	ruchowe,	urządzone	odcinki	wybrzeża	morskiego,	tężnie,	grzybki	inhalacyjne,	pĳalnie	uzdrowi-
skowe,	lecznicze	i	rehabilitacyjne	baseny	uzdrowiskowe)	oraz	ujęcia	wód	leczniczych	i	termalnych.
W	 ramach	wymienionych	 typów	 projektów	możliwa	 jest	 również	 realizacja	 inwestycji	 związanych	
z	budową,	przebudową	i	rozbudową	publicznej	infrastruktury	poprawiającej	dostępność	do	obiektów	
i	atrakcji	turystycznych	(m.in.	parkingi,	ciągi	komunikacyjne	i	infrastruktura	dla	niepełnosprawnych).
Działanie	realizowane	jest	w	trybie	konkursowym.
Minimalna	wartość	projektu	wynosi	4	mln	zł.

Działanie 6.2 Promocja i informacja turystyczna
Celem	działania	jest	rozwĳanie	systemu	informacji	turystycznej	i	kulturalnej	oraz	promocja	sieciowych	
produktów	turystycznych.
Przykładowe	projekty:
•	 opracowanie,	rozwój	i	promocja	produktów	turystycznych,	kulturowych	i	tradycyjnych	(m.in.	szlaki	
turystyczne,	jarmarki,	inne	wydarzenia	kulturowe,	produkty	spożywcze,	wyroby	rzemiosła)	wykorzy-
stujących	specyficzne	zasoby	i	zwyczaje	regionalne,	w	tym	m.in.	wykonywanie	analiz	i	badań	marke-
tingowych;
•	 integracja	i	rozbudowa	regionalnego	systemu	informacji	turystycznej	(poprzez	budowę	nowych	oraz	
rozbudowę	i	przebudowę	istniejących	centrów	i	punktów	informacji	turystycznej,	w	tym	rozwój	sys-
temów	 informacyjnych,	 uruchamianie	 infokiosków	 i	 innych	 nowoczesnych	 rozwiązań,	 rozszerzanie	
oferty	wydawnictw	informacyjnych	i	promocyjnych);
•	finansowanie	organizacji	i/lub	udziału	w	imprezach	wystawienniczych	i	targowych	oraz	innych	wy-
darzeniach	 o	 randze	 ponadregionalnej	 w	 kraju	 i	 poza	 jego	 granicami,	 bezpośrednio	 powiązanych	
z	promocją	walorów	turystycznych	regionu;
•	organizacja	 kampanii	 reklamowych	 promujących	 walory	 turystyczne	 i	 kulturowe	 województwa	
w	kraju	i	poza	jego	granicami.
Działanie	realizowane	jest	w	trybie	konkursowym.
Minimalna	wartość	projektu	wynosi	400	tys.	zł.

Działanie 6.3 Regionalne dziedzictwo kulturowe o potencjale turystycznym
Celem	działania	jest	poprawa	atrakcyjności	turystycznej	miejsc	o	wysokich	walorach	kulturowych.
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Przykładowe	projekty:
•	prace	restauratorskie,	prace	konserwatorskie	oraz	adaptacja	budynków,	budowli	i	innych	obiektów	
o	znaczeniu	historycznym,	nadanie	im	nowych	funkcji	użytkowych	kulturowych	oraz	turystycznych,	
w	tym	także	zabezpieczenie	obiektów	dziedzictwa	kulturowego	na	wypadek	zagrożeń;
•	prace	restauratorskie,	prace	konserwatorskie	oraz	adaptacja	zespołów	fortyfikacyjnych	oraz	budowli	
obronnych	i	nadanie	im	nowych	funkcji	użytkowych	kulturowych	oraz	turystycznych;
•	prace	restauratorskie,	prace	konserwatorskie	i	zagospodarowanie	zabytkowych,	ogólnodostępnych	
założeń	parkowych	oraz	zabytków	sztuki	inżynieryjnej,	kompleksowych	założeń	przemysłowych	i	fol-
warcznych,	wraz	z	nadaniem	im	nowych	funkcji	kulturowych	i	turystycznych;
•	prace	 restauratorskie,	 prace	 konserwatorskie	 zabytkowych	 budynków	 sakralnych	 stanowiących	
atrakcję	turystyczną;
•	 tworzenie	 nowych	 oraz	 przeciwdziałanie	 niszczeniu	 istniejących	 stanowisk	 i	 obiektów	 archeolo-
gicznych	 tworzących	własną	 formę	 krajobrazowo-turystyczną	 (np.	 grodziska,	 kurhany,	 kopce)	 oraz	
budowa	nowych,	rozbudowa	i	przebudowa	istniejących	obiektów	funkcjonalnie	z	nimi	związanych.
W	 ramach	 uzupełnienia	 realizowanych	 przedsięwzięć	 przewiduje	 się	 poprawę	 dostępu	 do	 obiektów	
zabytkowych	(budowa	i	przebudowa	ciągów	komunikacyjnych:	dróg	dojazdowych,	alei	zabytkowych,	
kładek	oraz	tworzenie	infrastruktury	dla	osób	niepełnosprawnych	itp.).	W	powiązaniu	z	wymienionymi	
typami	projektów	możliwe	jest	również	kompleksowe	zagospodarowywanie	otoczenia	obiektów	zabyt-
kowych.
Działanie	realizowane	jest	w	trybie	konkursowym.
Minimalna	wartość	projektu	wynosi	4	mln	zł.

Działanie 6.4 wspieranie i zachowanie walorów przyrodniczych
Celem	działania	jest	zrównoważone	wykorzystanie	walorów	przyrodniczych	regionu	w	rozwoju	tury-
styki.
Przykładowe	projekty:
•	 kompleksowe	przedsięwzięcia	z	zakresu	ochrony,	rewaloryzacji	i	udostępniania	obszarów	chronio-
nych,	obejmujące,	np.	budowę,	rozbudowę,	przebudowę	lub	remont	infrastruktury	kierunkującej	ruch	
turystyczny	w	wyznaczone	miejsca	na	obszarach	cennych	przyrodniczo	(szlaki	turystyczne:	trasy	ro-
werowe,	szlaki	piesze,	szlaki	wodne	ścieżki	dydaktyczne,	pomosty	komunikacyjne,	platformy	widoko-
we,	wieże	obserwacyjne,	parkingi	itp.);
•	 finansowanie	ochrony	i	restytucji	różnorodności	gatunkowej	i	siedliskowej;
•	 rewaloryzacja	parków	publicznych	jako	dóbr	kultury	i	banku	genów.
W	ramach	wymienionych	typów	projektów	możliwa	jest	także	realizacja	akcji	promocyjnych	i	eduka-
cyjnych.
Działanie	realizowane	jest	w	trybie	konkursowym.
Minimalna	wartość	projektu	wynosi	200	tys.	zł.

priorytet 7: ochrona zdrowia i SySteM ratownictwa
Celem	priorytetu	jest	poprawa	jakości	i	dostępności	specjalistycznych	usług	medycznych	oraz	popra-
wa	efektywności	systemu	ratownictwa.
Organizacje	pozarządowe	prowadzące	działalność	w	obszarze	 ratownictwa	 i	bezpieczeństwa	mogą	
starać	się	o	dotację	w	jednym	działaniu.

Działanie 7.2 Zintegrowany system ratownictwa
Celem	działania	jest	tworzenie	podstaw	funkcjonowania	zintegrowanego	regionalnego	systemu	ratow-
nictwa.
Przykładowe	projekty:
•	budowa	 nowej,	 rozbudowa	 i	 przebudowa	 istniejącej	 infrastruktury	 jednostek	 ratownictwa,	wraz	
z	niezbędnym	wyposażeniem	tych	jednostek	na	potrzeby	zintegrowanego	systemu	ratownictwa;
•	 zakup	i	modernizacja	specjalistycznego	wyposażenia	(w	tym	specjalistycznych	środków	transportu)	
jednostek	ratownictwa	na	potrzeby	zintegrowanego	systemu	ratownictwa;
•	 zakup	i	instalacja	systemów	powiadamiania	i	alarmowania	ludności	oraz	zintegrowanej	łączności	
na	potrzeby	zintegrowanego	systemu	ratownictwa;
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•	adaptacja	pomieszczeń	i	wyposażenie	zakładów	opieki	zdrowotnej	(szpitalne	oddziały	ratunkowe)	
dla	potrzeb	regionalnego	zintegrowanego	systemu	ratownictwa;
•	 zakup	środków	transportu	sanitarnego	oraz	sprzętu	ratownictwa;
•	budowa	lądowisk	przy	szpitalach,	w	których	zlokalizowane	są	szpitalne	oddziały	ratunkowe.
W	ramach	wymienionych	typów	projektów	możliwa	jest	realizacja	szkoleń	dla	pracowników	wspiera-
nych	jednostek,	niezbędnych	do	odpowiedniej	realizacji	celów	projektu	(w	tym	szkolenia	w	zakresie	
udzielania	pierwszej	pomocy)	oraz	kampanii	edukacyjnych	(wyłącznie	jako	element	kompleksowych	
projektów	wynikających	z	potrzeb	zintegrowanego	systemu	ratownictwa).
Wśród	beneficjentów	wymienione	są	m.in.	organizacje	pozarządowe	prowadzące	statutową	działal-
ność	w	obszarze	ratownictwa	i	bezpieczeństwa:	Polski	Czerwony	Krzyż,	Wodne	Ochotnicze	Pogotowie	
Ratunkowe,	Ochotnicza	Straż	Pożarna.
Działanie	realizowane	jest	w	trybie	konkursowym.
Minimalna	wartość	projektu	wynosi	1	mln	zł.

priorytet 8: lokalna inFraStruktura podStawowa
Celem	priorytetu	jest	wzmocnienie	potencjału	rozwojowego	na	obszarach	poza	dużymi	miastami.

Działanie 8.1 Lokalny potencjał rozwojowy
Celem	działania	jest	zwiększenie	lokalnej	atrakcyjności	inwestycyjnej,	osiedleńczej	i	turystycznej.
Organizacje	pozarządowe	wymieniono	wśród	beneficjentów	jednego	poddziałania.

Poddziałanie 8.1.2 Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy
Przykładowe	projekty:
•	 budowa,	przebudowa	lub	rozbudowa	lokalnej	ogólnodostępnej	publicznej	infrastruktury	turystycz-
nej,	w	tym	m.in.	tras	kajakowych	i	rowerowych,	szlaków	turystycznych	i	przyrodniczych,	portów	i	przy-
stani	jachtowych,	stanic,	punktów	i	wież	widokowych,	wraz	z	oznakowaniem	i	niezbędną	infrastruktu-
rą	towarzyszącą,	miejsc	biwakowania,	parkingów	(maksymalna	wartość	projektu	wynosi	do	4	mln);
•	 tworzenie	i	rozwĳanie	podregionalnych	i	lokalnych	systemów	promocji	i	informacji	turystycznej	
(maksymalna	wartość	projektu	wynosi	do	4	mln);
•	budowa,	przebudowa	i	rozbudowa	turystycznych	linii	kolejowych	(maksymalna	wartość	projektu	
wynosi	do	4	mln);
•	prace	konserwatorskie,	prace	restauratorskie,	prace	rekonstrukcyjne	i	adaptacja	budynków	i	bu-
dowli	o	znaczeniu	historycznym	z	możliwością	nadania	im	nowych	funkcji	oraz	budowa	nowych,	
rozbudowa	 i	przebudowa	 istniejących	obiektów	 funkcjonalnie	 z	nimi	powiązanych	 (maksymalna	
wartość	projektu	wynosi	do	4	mln);
•	uzbrojenie	terenów	pod	inwestycje	gospodarcze	(z	wyłączeniem	funkcji	mieszkaniowych)	zwią-
zane	z	doprowadzeniem	podstawowej	 infrastruktury	 liniowej:	wodociągów,	kanalizacji	 sanitarnej	
i	deszczowej,	sieci	teleinformatycznej,	sieci	ciepłowniczej,	elektrycznej,	gazowej,	wraz	z	drogami	
wewnętrznymi	i	w	uzasadnionych	przypadkach	drogami	dojazdowymi	(maksymalna	wartość	pro-
jektu	bez	ograniczeń);
•	 kompleksowe	 przedsięwzięcia	 rewitalizacyjne	 obejmujące	 m.in.:	 przebudowę,	 rozbudowę	 lub	
remonty	publicznej	infrastruktury	związanej	z	rozwojem	funkcji	m.in.	gospodarczych	(w	tym	tury-
stycznych,	społecznych,	rekreacyjnych);	rewaloryzację	i	zagospodarowanie	przestrzeni	publicznych,	
w	tym	zakładanie	parków	i	odnowę	istniejących	terenów	zielonych;	tworzenie	stref	bezpieczeństwa	
i	zapobieganie	przestępczości	(maksymalna	wartość	projektu	bez	ograniczeń).
Poddziałanie	realizowane	jest	w	trybie	konkursowym.

priorytet 9: lokalna inFraStruktura Społeczna i inicJatywy oBywatelSkie
Celem	 priorytetu	 jest	 poprawa	 dostępności	 lokalnej	 infrastruktury	 społecznej	w	 celu	wzmocnienia	
struktur	społecznych	na	obszarach	poza	dużymi	miastami.
Organizacje	pozarządowe	znalazły	się	wśród	beneficjentów	wszystkich	działań	w	tym	priorytecie.
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Działanie 9.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury
Celem	działania	jest	poprawa	dostępu	do	lepszej	jakości	oferty	edukacyjnej	na	poziomie	przedszkolnym,	
podstawowym,	gimnazjalnym	 i	ponadgimnazjalnym	oraz	oferty	kulturalnej	 i	 sportowo-rekreacyjnej.
Przykładowe	projekty:
•	budowa,	przebudowa,	rozbudowa	i	wyposażenie	obiektów	dydaktycznych	w	szkołach	na	poziomie	
podstawowym,	gimnazjalnym	i	ponadgimnazjalnym	(w	szczególności	budynków	szkolnych,	laborato-
riów	dydaktycznych	i	sal	do	praktycznej	nauki	zawodu),	w	tym	obejmujące	rozszerzenie	istniejącej	
bazy	dydaktycznej	o	funkcje	przedszkolne	(przedszkola	i	oddziały	przedszkolne),	wraz	z	zagospodaro-
waniem	otoczenia;
•	przebudowa,	rozbudowa	i	wyposażenie	przedszkoli,	wraz	z	zagospodarowaniem	otoczenia;
•	 roboty	budowlane	(przebudowa	i	remont)	w	istniejących	obiektach	infrastruktury	społeczno-eduka-
cyjnej,	w	tym	m.in.	internatów,	stołówek,	wraz	z	zagospodarowaniem	otoczenia;
•	budowa,	rozbudowa,	roboty	budowlane	(przebudowa	i	remont)	oraz	wyposażenie	obiektów	infra-
struktury	kulturalnej,	w	tym	gminnych	ośrodków	kultury,	bibliotek	gminnych,	amfiteatrów,	sal	wysta-
wowych	i	koncertowych,	wraz	z	zagospodarowaniem	otoczenia;
•	 rozbudowa,	przebudowa,	remont	i	wyposażenie	istniejących	obiektów	w	związku	z	dostosowaniem	
ich	do	pełnienia	nowej	funkcji	przedszkolnej;
•	budowa	nowych,	rozbudowa	oraz	roboty	budowlane	(przebudowa	i	remont)	w	istniejących	obiek-
tach	sportowych,	w	tym	m.in.	sal	i	hal	sportowych,	pływalni,	boisk	sportowych,	placów	zabaw,	infra-
struktury	do	sportów	letnich	i	zimowych,	wraz	z	wyposażeniem	i	zagospodarowaniem	otoczenia;
•	wyposażenie	istniejących	obiektów	sportowych,	dydaktycznych	i	społeczno-edukacyjnych,	w	związ-
ku	z	ich	modernizacją	i	podnoszeniem	jakości	świadczonych	usług	lub	wprowadzaniem	nowych	usług	
i	funkcji.
Działanie	realizowane	jest	w	trybie	konkursowym.
Minimalna	wartość	projektu	wynosi	400	tys.	zł.

Działanie 9.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia
Celem	działania	jest	poprawa	dostępu	do	lepszej	jakości	podstawowych	usług	medycznych.
Przykładowe	projekty:
•	 rozbudowa	i	przebudowa	obiektów	lokalnej	infrastruktury	ochrony	zdrowia;
•	unowocześnienie	 i	 zakup	 urządzeń	medycznych	 podnoszących	 jakość	 usług	medycznych	 (m.in.	
sprzętu	 do	 diagnostyki,	 terapii	 i	 rehabilitacji),	 a	 także	 pozostałego	wyposażenia	 obiektów	 ochrony	
zdrowia;
•	 zakup	i	modernizacja	specjalistycznego	wyposażenia	(w	tym	specjalistycznych	środków	transportu),	
niezbędnych	dla	wprowadzania	form	mobilnej	diagnostyki,	umożliwiającej	dotarcie	do	mieszkańców,	
którzy	mają	słaby	dostęp	do	systemu	opieki	zdrowotnej.
Działanie	realizowane	jest	w	trybie	konkursowym.
Minimalna	wartość	projektu	wynosi	100	tys.	zł.

Działanie 9.3 Lokalne inicjatywy obywatelskie
Celem	działania	jest	aktywizacja	i	integracja	społeczności	lokalnych	na	obszarach	wiejskich.
Przykładowe	projekty:
•	budowa,	adaptacja	oraz	wyposażenie	obiektów	komunalnych	pełniących	funkcje	kulturalne	(świe-
tlice,	domy	kultury);
•	 adaptacja	oraz	wyposażenie	 istniejących	obiektów	w	związku	z	 ich	dostosowaniem	do	pełnienia	
nowych	funkcji	społecznych	(jak	np.	edukacja	przedszkolna);
•	 adaptacja	oraz	wyposażenie	istniejących	obiektów	infrastruktury	społecznej	z	przeznaczeniem	na	
centra	 integracji	społecznej,	kluby	 i	świetlice	środowiskowe,	służące	świadczeniu	usług	w	zakresie	
aktywizacji	oraz	reintegracji	zawodowej	i	społecznej;
•	 zagospodarowanie	terenu	(urządzanie	placów	zabaw,	boisk	sportowych);
•	 kształtowanie	wysokiej	jakości	stref	publicznych	poprzez	zagospodarowywanie	centrów	wsi	i	osie-
dli,	poprawę	wartości	estetycznych	przestrzeni,	w	tym	również	tworzenie	rekreacyjnych	terenów	wy-
poczynku;
•	budowa	lub	remont	elementów	małej	infrastruktury	turystycznej	(np.	szlaki	turystyczne)	oraz	rekre-
acyjnej	(np.	trasy	rowerowe),	zagospodarowanie	zbiorników	i	cieków	wodnych	w	obrębie	miejscowości;



•	prace	konserwatorskie	i	prace	restauratorskie	w	obiektach	zabytkowych	użytkowanych	na	cele	pu-
bliczne;
•	organizacja	i	promowanie	wydarzeń	kulturalnych	związanych	z	zachowaniem	dziedzictwa	kulturo-
wego	wsi	i	wykorzystaniem	specyficznych	zasobów	lokalnych,	w	tym	szczególnie	walorów	środowiska	
naturalnego.
Działanie	realizowane	jest	w	trybie	konkursowym.
Minimalna	wartość	projektu	wynosi	20	tys.,	maksymalna	–	400	tys.	zł.
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12. reGionalny proGraM operacyJny 
 woJewÓdztwa ŚląSkieGo
Głównym	 celem	programu	 jest	 stymulowanie	 dynamicznego	 rozwoju,	 przy	wzmocnieniu	 spójności	
społecznej,	gospodarczej	i	przestrzennej	regionu.

Priorytety:
1.	Badania	i	rozwój	technologiczny,	innowacje	i	przedsiębiorczość;
2.	Społeczeństwo	informacyjne;
3.	Turystyka;
4.	Kultura;
5.	Środowisko;
6.	Zrównoważony	rozwój	miast;
7.	Transport;
8.	Infrastruktura	edukacyjna;
9.	Zdrowie	i	rekreacja.

Instytucją	Zarządzającą	jest	Urząd	Marszałkowski	Województwa	Śląskiego	(Wydział	Rozwoju	Regio-
nalnego).

priorytet 1: Badania i rozwÓJ technoloGiczny (B+r), innowacJe i przedSiĘBiorczoŚĆ
Celem	priorytetu	jest	wzrost	konkurencyjności	regionalnej	gospodarki	opartej	na	wiedzy.

Działanie 1.1 wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu
Celem	działania	jest	wzrost	wartości	bezpośrednich	inwestycji	w	regionie.

Poddziałanie 1.1.1 Infrastruktura rozwoju gospodarczego
Celem	 poddziałania	 jest	 wsparcie	 infrastruktury	 służącej	 rozwojowi	 gospodarczemu.	Wspierane	
będą	przede	wszystkim	parki	przemysłowe	i	technologiczne,	kompleksowe	uzbrojenie	terenów	inwe-
stycyjnych,	centra	wsparcia	przedsiębiorczości	oraz	instytucje	typu	one-stop-shop,	w	tym	również	
te	świadczące	usługi	specjalistyczne.	Stymulowany	będzie	rozwój	sieci	instytucji	otoczenia	biznesu	
oraz	ich	oferta,	a	także	rozwój	instrumentów	zewnętrznego	finansowania	przedsiębiorczości.
Przykładowe	projekty:
•	budowa	(w	tym	rozbudowa,	odbudowa,	nadbudowa),	przebudowa	i	remont	parków	przemysło-
wych	i	technologicznych,	wraz	z	kompleksowym	uzbrojeniem	terenu	przeznaczonego	pod	działal-
ność	gospodarczą,	z	wyłączeniem	infrastruktury	służącej	mieszkańcom;
•	kompleksowe	 uzbrojenie	 terenu	 przeznaczonego	 pod	 działalność	 gospodarczą,	 z	wyłączeniem	
infrastruktury	służącej	mieszkańcom;
•	budowa	(w	tym	rozbudowa,	odbudowa,	nadbudowa),	przebudowa	i	 remont	centrów	wsparcia	
przedsiębiorczości;
•	budowa,	przebudowa,	remont	i	modernizacja	infrastruktury	instytucji	otoczenia	biznesu	o	zna-
czeniu	lokalnym	i	regionalnym;
•	 rozwój	 oferty	 sieci	 instytucji	 otoczenia	 biznesu	 o	 znaczeniu	 lokalnym	 i	 regionalnym	 oraz	 ich	
współpracy	z	sieciami	międzynarodowymi;
•	usługi	 doradcze	dla	 instytucji	 zarządzających	parkami	przemysłowymi,	 technologicznymi	 oraz	
inkubatorami	przedsiębiorczości	(w	tym	przedsiębiorczości	akademickiej);
•	dokapitalizowanie	zewnętrznych	źródeł	dofinansowania	przedsiębiorczości.
Wśród	 beneficjentów	 znalazły	 się	m.in.	 instytucje	 otoczenia	 biznesu	 oraz	 instytucje	wspierające	
rozwój	przedsiębiorczości	posiadające	osobowość	prawną,	które	nie	działają	dla	zysku	lub	przezna-
czają	zysk	na	cele	statutowe.
Projekty	zakładające	dokapitalizowanie	zewnętrznych	źródeł	dofinansowania	przedsiębiorczości	re-
alizowane	są	w	trybie	konkursowym,	natomiast	wszystkie	pozostałe	–	jako	projekty	kluczowe.
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Poddziałanie 1.1.2 Promocja inwestycyjna
Celem	poddziałania	jest	promocja	inwestycyjna	związana	z	organizacją	lub	udziałem	w	targach	ofert	
inwestycyjnych	i	kampanii	promujących	tereny	inwestycyjne,	zarówno	w	kraju	jak	i	za	granicą.
Przykładowe	projekty:
•	 organizacja	lub	udział	w	imprezach	targowo-wystawienniczych;
•	 kampanie	promocyjne	w	kraju	i	za	granicą.
Wśród	beneficjentów	znalazły	się	m.in.	instytucje	otoczenia	biznesu.
Poddziałanie	realizowane	jest	w	trybie	konkursowym.

Działanie 1.3 Transfer technologii i innowacji
Celem	działania	jest	transfer	technologii	i	innowacyjności,	który	odbywać	się	będzie	poprzez	wzmocnie-
nie	potencjału	parków	technologicznych,	jednostek	naukowych	świadczących	usługi	w	zakresie	transferu	
innowacji	i	technologii,	stymulowanie	i	rozwój	powiązań	sieciowych	i	kooperacyjnych	między	instytucja-
mi	badawczo-rozwojowymi	i	przedsiębiorcami	oraz	rozwój	lokalnych	i	regionalnych	klastrów.
Przykładowe	projekty:
•	doposażenie	w	aparaturę	specjalistyczną	parków	przemysłowych	 i	 technologicznych	o	znaczeniu	
lokalnym	 i	 regionalnym	 świadczących	 usługi	 o	 charakterze	 specjalistycznym	w	 zakresie	 innowacji	
i	transferu	technologii;
•	budowa	(w	tym	rozbudowa,	odbudowa,	nadbudowa),	przebudowa	i	remont	infrastruktury	i	doposa-
żenie	w	aparaturę	specjalistyczną	jednostek	naukowych	świadczących	usługi	dla	gospodarki;
•	 zakup	usług	doradczych	w	zakresie	usprawnienia	transferu	technologii	i	innowacji,	w	tym:	zakup	
oprogramowania	i	licencji	na	oprogramowanie	niezbędnych	do	komercjalizacji	technologii,	działania	
promocyjno-informacyjne	w	zakresie	transferu	technologii	i	innowacji;
•	 tworzenie	i	rozwój	oferty	sieci	instytucji	otoczenia	biznesu	o	znaczeniu	lokalnym	i	regionalnym	oraz	
ich	współpracy	z	sieciami	międzynarodowymi	w	zakresie	transferu	technologii	i	innowacji;
•	 zakup	usług	doradczych	związanych	z	tworzeniem	i	rozwojem	sieci	współpracy	między	sektorem	
badawczo-rozwojowym	a	przedsiębiorcami	w	zakresie	transferu	technologii	i	innowacji;
•	dostosowywanie	laboratoriów	do	wymagań	dyrektyw	unĳnych,	zwłaszcza	norm	zharmonizowanych	
i	prawodawstwa	w	zakresie	BHP,	ochrony	środowiska;
•	budowa	i	rozbudowa	klastrów	o	znaczeniu	lokalnym	i	regionalnym.
Wśród	beneficjentów	znalazły	się	m.in.	organizacje	pozarządowe	i	instytucje	otoczenia	biznesu.
Działanie	realizowane	jest	w	trybie	konkursowym.
Maksymalna	kwota	wsparcia	wynosi	od	100	tys.	do	1	mln	zł	w	zależności	do	typu	projektu.

priorytet 3: turyStyka
Celem	priorytetu	jest	wzrost	konkurencyjności	turystycznej	regionu.
Organizacje	pozarządowe	mogą	się	ubiegać	o	dofinansowanie	we	wszystkich	działaniach	tego	prio-
rytetu.

Działanie 3.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego
Celem	działania	jest	poprawa	jakości	infrastruktury	turystycznej	regionu.
Organizacje	pozarządowe	wymienione	są	wśród	beneficjentów	jednego	z	poddziałań.

Poddziałanie 3.1.2 Infrastruktura zaplecza turystycznego/ podmioty publiczne
Przykładowe	projekty:
•	budowa	 (w	 tym	rozbudowa,	odbudowa,	nadbudowa),	przebudowa	 i	 remont	bazy	noclegowej,	
wraz	z	niezbędnym	wyposażeniem;
•	budowa	(w	tym	rozbudowa,	odbudowa,	nadbudowa),	przebudowa	i	remont	bazy	gastronomicz-
nej,	wraz	z	niezbędnym	wyposażeniem.
Poddziałanie	realizowane	jest	w	trybie	konkursowym.

Działanie 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna
Celem	działania	jest	tworzenie	i	rozwój	regionalnych	produktów	turystycznych.
Organizacje	pozarządowe	wymienione	są	wśród	beneficjentów	jednego	z	poddziałań.
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Poddziałanie 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna/ podmioty publiczne
Przykładowe	projekty:
•	budowa	(w	tym	rozbudowa,	odbudowa,	nadbudowa),	przebudowa	i	remont	infrastruktury	aktyw-
nych	form	turystyki;
•	budowa	(w	tym	rozbudowa,	odbudowa,	nadbudowa),	przebudowa	i	remont	infrastruktury	oraz	
terenów	rekreacyjnych	na	cele	imprez	kulturalno-sportowych;
•	budowa	 (w	 tym	 rozbudowa,	 odbudowa,	 nadbudowa),	 przebudowa	 i	 remont	 bazy	 okołoturys-
tycznej;
•	 tworzenie	i	rozwój	parków	tematycznych	przyczyniających	się	do	wzrostu	ruchu	turystycznego.
Wymienione	typy	projektów	realizowane	są	w	trybie	konkursowym.

Działanie 3.3 systemu informacji turystycznej
Celem	działania	jest	zwiększenie	dostępu	do	informacji	turystycznej.
Przykładowe	projekty:
•	 tworzenie	 i	 rozwój	 sieci	 centrów	 i	 punktów	 informacji	 turystycznej	 (w	 tym	 także	 przygotowanie	
i	dystrybucja	nieodpłatnych	publikacji	służących	informacji	turystycznej,	tylko	jako	element	większego	
projektu);
•	 tworzenie	 i	 rozwój	 platform	 informatycznych	 i	 baz	 danych,	 jako	 elementów	 systemu	 informacji	
turystycznej;
•	 tworzenie	i	rozwój	systemów	oznakowania	obszarów	i	atrakcji	turystycznych.
Działanie	realizowane	jest	przez	tryb	konkursowy.
Minimalna	wartość	 całkowita	 projektu	 kwalifikującego	 się	 do	 dofinansowania	w	 ramach	 działania	
wynosi	100	tys.	zł.

Działanie 3.4 Promocja turystyki
Celem	działania	jest	wzrost	rozpoznawalności	regionalnej	oferty	turystycznej.
Przykładowe	projekty:
•	 organizacja	imprez	mających	wpływ	na	wzrost	liczby	turystów,	m.in.	pojedyncze	imprezy	organizo-
wane	w	kraju	i	za	granicą,	których	celem	jest	promocja	turystyczna	regionu;
•	 kampanie	promocyjne	(w	tym	udział	w	targach	turystycznych)	w	kraju	i	za	granicą,	których	celem	
jest	promocja	atrakcyjności	turystycznej	regionu;
•	przygotowanie	programów	rozwoju	 i/lub	promocji	markowych	produktów	turystycznych	 regional-
nych	i	lokalnych,	w	tym	przede	wszystkim:	wykonanie	analiz,	ekspertyz,	badań	rynkowych	i	marke-
tingowych,	 inwentaryzacja	oraz	ocena	potencjału	 turystycznego,	określenie	produktów	markowych,	
rynków	promocji,	narzędzi	i	technik	promocyjnych.	
Wśród	 beneficjantów	wymienione	 są	 organizacje	 pozarządowe	 prowadzące	 działalność	w	 zakresie	
turystyki.
Działanie	realizowane	jest	w	trybie	konkursowym.
Minimalna	wartość	 całkowita	 projektu	 kwalifikującego	 się	 do	 dofinansowania	w	 ramach	 działania	
wynosi	20	tys.	zł.

priorytet 4: kultura
Celem	priorytetu	jest	wzrost	znaczenia	kultury	jako	czynnika	rozwoju	społeczno-gospodarczego.

Działanie 4.1 Infrastruktura kultury
Celem	działania	jest	zachowanie	dla	przyszłych	pokoleń	dziedzictwa	kulturowego.
Przykładowe	projekty:
•	 rewitalizacja,	konserwacja,	 renowacja,	 rewaloryzacja,	 remont,	przebudowa,	adaptacja	historycz-
nych	i	zabytkowych	obiektów,	wraz	z	ich	otoczeniem	na	cele	kulturalne;
•	 rewitalizacja,	konserwacja,	renowacja,	rewaloryzacja,	remont,	przebudowa,	adaptacja	publicznych	
obiektów	poprzemysłowych,	wraz	z	ich	otoczeniem	oraz	ich	przystosowanie	na	cele	kulturalne;
•	budowa	 (w	 tym	 rozbudowa,	 odbudowa,	 nadbudowa),	 przebudowa,	 remont,	 a	 także	 niezbędne	
wyposażenie	publicznej	infrastruktury	kulturalnej;
•	 zabezpieczenie	obiektów	dziedzictwa	kulturowego	na	wypadek	zagrożeń;
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•	 tworzenie	i	rozwój	szlaków	dziedzictwa	kulturowego;
•	digitalizacja	zasobów	dziedzictwa	kulturowego	pod	warunkiem	powszechnego	ich	udostępnienia;
•	usuwanie	barier	architektonicznych	dla	osób	niepełnosprawnych	w	istniejących	obiektach	kultury.
Wymienione	typy	projektów	realizowane	są	w	trybie	konkursowym.

Działanie 4.2 systemy informacji kulturalnej 
Celem	działania	jest	zwiększenie	dostępu	do	informacji	o	zasobach	i	wydarzeniach	kulturalnych	w	re-
gionie.
Przykładowe	projekty:
•	 tworzenie	i	rozwój	sieci	punktów	informacji	kulturalnej	(w	tym	także	przygotowanie	i	dystrybucja	
nieodpłatnych	publikacji	służących	 informacji	kulturalnej,	ale	 tylko	 jako	element	większego	projek-
tu);
•	 tworzenie	i	rozwój	systemów	e-informacji	kulturalnej;
•	 tworzenie	i	rozwój	systemów	oznakowania	obszarów	i	obiektów	atrakcyjnych	kulturowo.
Działanie	realizowane	jest	w	trybie	konkursowym.

Działanie 4.3 Promocja kultury
Celem	działania	jest	wzrost	rozpoznawalności	oferty	kulturalnej	regionu.
Przykładowe	projekty:
•	 organizacja	wydarzeń	kulturalnych,	mających	wpływ	na	wzrost	 znaczenia	 kultury	 jako	 czynnika	
stymulującego	rozwój	społeczno-gospodarczy;
•	 kampanie	promocyjne	w	kraju	 i	za	granicą,	których	celem	jest	promocja	kultury	regionu,	w	tym	
udział	w	wystawach	i	imprezach	kulturalnych;
•	przygotowanie	programów	rozwoju	i/lub	promocji	lokalnych	i	regionalnych	produktów	kulturowych,	
w	tym	przede	wszystkim	wykonanie	analiz.
Działanie	realizowane	jest	w	trybie	konkursowym.
Minimalna	całkowita	wartość	projektu	wynosi	100	tys.	zł.

priorytet 5: ŚrodowiSko
Celem	priorytetu	jest	ochrona	oraz	poprawa	jakości	środowiska.
Organizacje	pozarządowe	mogą	się	ubiegać	o	dofinansowanie	w	ramach	jednego	działania.

Działanie 5.5 Dziedzictwo przyrodnicze
Celem	działania	jest	ochrona	dziedzictwa	przyrodniczego	i	kształtowanie	postaw	ekologicznych	spo-
łeczeństwa.
Przykładowe	projekty:
•	budowa	niezbędnej	 infrastruktury	dla	przywracania	i	utrzymania	właściwego	stanu	siedlisk	przy-
rodniczych	oraz	remont	i	rozbudowa	ośrodków	rehabilitacji	zwierząt,	wraz	z	kampaniami	promocyjno-
-edukacyjnymi;
•	budowa	i	remont	małej	infrastruktury	służącej	ochronie	obszarów	przyrodniczych	na	terenach	obję-
tych	ochroną	prawną,	wraz	z	kampaniami	promocyjno-edukacyjnymi;
•	 rozbudowa	 i	 doposażenie	 ośrodków	 prowadzących	 działalność	w	 zakresie	 edukacji	 ekologicznej	
o	znaczeniu	ponadlokalnym,	wraz	z	kampaniami	promocyjno-edukacyjnymi;
•	przywracanie	drożności	korytarzy	ekologicznych,	wraz	z	kampaniami	promocyjno-edukacyjnymi.
Działanie	realizowane	jest	w	trybie	konkursowym.

priorytet 6: zrÓwnowaŻony rozwÓJ MiaSt
Celem	priorytetu	jest	wzrost	konkurencyjności	przestrzeni	miejskiej	województwa	śląskiego.
Organizacje	pozarządowe	mogą	być	projektodawcami	w	obu	działaniach	w	tym	priorytecie.

Działanie 6.1 wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu
Celem	działania	jest	wzrost	konkurencyjności	ośrodków	metropolitalnych.
Przykładowe	projekty:
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•	budowa	(w	tym	rozbudowa,	nadbudowa,	odbudowa),	przebudowa	i	remont	istniejących	obiektów	
użyteczności	publicznej	kształtujących	metropolitalny	wizerunek	regionu;
•	 tworzenie	i	przekształcanie	reprezentacyjnych	przestrzeni	publicznych	o	wysokiej	jakości	rozwiązań	
urbanistyczno-architektonicznych	o	znaczeniu	ponadregionalnym;
•	budowa	(w	tym	rozbudowa,	nadbudowa,	odbudowa),	przebudowa	i	remont	obiektów	infrastruktury	
okołoakademickiej;
•	budowa	(w	tym	rozbudowa,	nadbudowa,	odbudowa),	przebudowa	i	remont	obiektów	kultury,	tury-
styki,	sportu	i	rekreacji	o	znaczeniu	ponadregionalnym,	związanych	z	organizacją	międzynarodowych	
spotkań,	kongresów,	targów,	wystaw,	imprez	sportowych	i	artystycznych;
•	budowa	(w	tym	rozbudowa,	nadbudowa,	odbudowa)	i	przebudowa	strategicznych	obiektów	syste-
mu	transportu	publicznego	decydujących	o	międzynarodowych	połączeniach	regionu	(z	wyłączeniem	
środków	transportu);
•	 tworzenie	i	rozwój	stref	aktywności	gospodarczej	w	szczególności	na	terenach	poprzemysłowych.
Wymienione	typy	projektów	realizowane	są	w	trybie	konkursowym.
Minimalna	całkowita	wartość	projektu	wynosi	20	mln	zł.

Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
Celem	działania	jest	wielofunkcyjne	wykorzystanie	obszarów	zdegradowanych.

Poddziałanie 6.2.1 Rewitalizacja – duże miasta
Celem	poddziałania	 jest	wsparcie	dla	obszarów	zdegradowanych,	przede	wszystkim:	powstałych	
w	wyniku	przemian	rynkowych	terenów	poprzemysłowych,	powojskowych,	popegeerowskich	oraz	
niszczejących	i	tracących	atrakcyjność	centrów	i	dzielnic	miast	podlegających	procesowi	suburba-
nizacji	na	terenie	miast	liczących	powyżej	50	tys.	mieszkańców.
Przykładowe	projekty:
•	przebudowa	 i	 remont	 obiektów	 poprzemysłowych/	 powojskowych/	 popegeerowskich,	 łącznie	
z	 adaptacją	 na	 cele:	 gospodarcze,	 edukacyjne,	 turystyczne,	 rekreacyjne,	 społeczne	 i	 kulturalne,	
wraz	z	zagospodarowaniem	przyległego	otoczenia,	przyczyniające	się	do	likwidacji	istotnych	proble-
mów	gospodarczych	lub	społecznych	na	obszarze	rewitalizowanym	(z	wyjątkiem	budynków	o	cha-
rakterze	mieszkalnym);
•	 zagospodarowywanie	przestrzeni	miejskich,	w	tym	budowa,	przebudowa	i	remont	obiektów	na	
cele	gospodarcze,	edukacyjne,	turystyczne,	rekreacyjne,	społeczne	i	kulturalne,	wraz	z	zagospoda-
rowaniem	przyległego	otoczenia,	przyczyniające	się	do	likwidacji	 istotnych	problemów	gospodar-
czych	lub	społecznych	na	obszarze	rewitalizowanym	(z	wyjątkiem	budynków	o	charakterze	miesz-
kalnym);
•	uzupełnienie	i	remont	istniejącej	zabudowy,	w	tym	zabudowa	plomb,	remont	użytkowanych	oraz	
niezagospodarowanych	 budynków	 na	 cele:	 gospodarcze,	 edukacyjne,	 turystyczne,	 rekreacyjne,	
społeczne	 i	 kulturalne,	wraz	 z	 zagospodarowaniem	przyległego	 otoczenia,	 przyczyniające	 się	 do	
likwidacji	istotnych	problemów	gospodarczych	lub	społecznych	na	obszarze	rewitalizowanym	(z	wy-
jątkiem	budynków	o	charakterze	mieszkalnym);
•	 kompleksowe	 przygotowanie	 terenu	 przeznaczonego	 pod	 działalność	 gospodarczą,	 z	wyłącze-
niem	infrastruktury	służącej	mieszkańcom;
•	 tworzenie	i	rozbudowa	systemów	monitoringu	w	celu	podniesienia	bezpieczeństwa	w	przestrze-
niach	publicznych;
•	 zastępowanie	 azbestowych	 elementów	 budynków	 wielorodzinnych	 mieszkalnych	 materiałami	
mniej	szkodliwymi	dla	zdrowia	człowieka,	tylko,	wraz	z	utylizacją	azbestu.
Poddziałanie	realizowane	jest	w	trybie	konkursowym.

Poddziałanie 6.2.2 Rewitalizacja – małe miasta
Celem	poddziałania	 jest	 rewitalizacja	obszarów	zdegradowanych,	w	tym	obszarów	poprzemysło-
wych,	powojskowych	 i	popegeerowskich	w	gminach	wiejskich,	miejsko-wiejskich	 i	miejskich	do	
50	tys.	mieszkańców.
Przykładowe	projekty:
•	przebudowa	 i	 remont	 obiektów	 poprzemysłowych/	 powojskowych/popegeerowskich,	 łącznie	
z	 adaptacją	 na	 cele:	 gospodarcze,	 edukacyjne,	 turystyczne,	 rekreacyjne,	 społeczne	 i	 kulturalne,	
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wraz	z	zagospodarowaniem	przyległego	otoczenia,	przyczyniające	się	do	likwidacji	istotnych	proble-
mów	gospodarczych	lub	społecznych	na	obszarze	rewitalizowanym	(z	wyjątkiem	budynków	o	cha-
rakterze	mieszkalnym);
•	 zagospodarowywanie	przestrzeni	miejskich,	w	tym	budowa,	przebudowa	i	remont	obiektów	na	
cele	gospodarcze,	edukacyjne,	turystyczne,	rekreacyjne,	społeczne	i	kulturalne,	wraz	z	zagospoda-
rowaniem	przyległego	otoczenia,	przyczyniające	się	do	likwidacji	 istotnych	problemów	gospodar-
czych	lub	społecznych	na	obszarze	rewitalizowanym	(z	wyjątkiem	budynków	o	charakterze	miesz-
kalnym);
•	uzupełnienie	 i	 remont	 istniejącej	 zabudowy,	 w	 tym	 zabudowa	 plomb,	 remont	 użytkowanych	
oraz	niezagospodarowanych	budynków	na	cele:	gospodarcze,	edukacyjne,	turystyczne,	rekreacyj-
ne,	społeczne	 i	kulturalne,	wraz	z	zagospodarowaniem	przyległego	otoczenia,	przyczyniające	się	
do	 likwidacji	 istotnych	problemów	gospodarczych	 lub	społecznych	na	obszarze	 rewitalizowanym	
(z	wyjątkiem	budynków	o	charakterze	mieszkalnym);
•	 kompleksowe	 przygotowanie	 terenu	 przeznaczonego	 pod	 działalność	 gospodarczą,	 z	wyłącze-
niem	infrastruktury	służącej	mieszkańcom;
•	 tworzenie	i	rozbudowa	systemów	monitoringu	w	celu	podniesienia	bezpieczeństwa	w	przestrze-
niach	publicznych;
•	 zastępowanie	 azbestowych	 elementów	 budynków	 wielorodzinnych	 mieszkalnych	 materiałami	
mniej	szkodliwymi	dla	zdrowia	człowieka,	tylko,	wraz	z	utylizacją	azbestu.
Poddziałanie	realizowane	jest	w	trybie	konkursowym.

priorytet 8: inFraStruktura edukacyJna
Celem	priorytetu	jest	stworzenie	warunków	do	rozwoju	społeczeństwa	o	wysokich	kwalifikacjach	za-
wodowych,	poszukiwanych	na	rynku	pracy.
Szeroko	rozumiane	organizacje	pozarządowe	mogą	aplikować	o	dofinansowanie	we	wszystkich	wyod-
rębnionych	działaniach.

Działanie 8.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego
Celem	działania	jest	wzrost	dostępności	i	poprawa	warunków	kształcenia	na	poziomie	wyższym.
Przykładowe	projekty:
•	budowa	(w	tym	rozbudowa,	nadbudowa,	odbudowa),	przebudowa	i	remont	istniejących	obiektów	
dydaktycznych,	w	tym	także	laboratoriów	dydaktycznych,	pracowni	komputerowych,	bibliotek	w	szko-
łach	wyższych;
•	budowa	(w	tym	rozbudowa,	nadbudowa,	odbudowa),	przebudowa	i	remont	obiektów	sportowych	
w	szkołach	wyższych;
•	 zagospodarowanie	otoczenia	obiektów	w	powiązaniu	z	wymienionymi	wyżej	projektami;
•	wyposażenie	wymienionych	wyżej	obiektów	w	urządzenia	dydaktyczne	oraz	inne	pomoce	nauko-
we;
•	 tworzenie	lub	modernizacja	zintegrowanego	systemu	wspomagania	zarządzania	w	szkołach	wyż-
szych,	w	tym	zakup	niezbędnego	sprzętu	i	oprogramowania;
•	usuwanie	barier	architektonicznych	dla	osób	niepełnosprawnych	wyłącznie	w	przypadku	obiektów	
dydaktycznych	i	sportowych	oraz	ich	otoczenia.
Wśród	beneficjentów	wymieniono	m.in.	niepubliczne	szkoły	wyższe.
Wymienione	typy	projektów	realizowane	są	w	trybie	konkursowym.
Minimalna	całkowita	wartość	projektów:	500	 tys.	 zł	dla	projektów	dotyczących	przebudowy	 infra-
struktury	szkolnictwa	wyższego;	1	mln	zł	dla	projektów	dotyczących	budowy.

Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty
Celem	działania	jest	wzrost	dostępności	i	poprawa	warunków	kształcenia	na	poziomie	przedszkolnym,	
podstawowym,	gimnazjalnym	i	ponadgimnazjalnym.
Przykładowe	projekty:
•	budowa	(w	tym	rozbudowa,	nadbudowa,	odbudowa),	przebudowa,	remont	i	wyposażenie	istnieją-
cych	obiektów	dydaktycznych	(np.	budynków	szkolnych,	laboratoriów	dydaktycznych,	sal	do	praktycz-
nej	nauki	zawodu	w	szkołach	ponadgimnazjalnych);
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•	budowa	(w	tym	rozbudowa,	nadbudowa,	odbudowa)	przebudowa,	remont	i	wyposażenie	bibliotek	
przyszkolnych;
•	budowa	(w	tym	rozbudowa,	nadbudowa,	odbudowa)	lub	przebudowa,	remont	i	wyposażenie	przy-
szkolnych	obiektów	sportowych	(wyposażenie	tylko	jako	integralna	część	projektu);
•	budowa	(w	tym	rozbudowa,	nadbudowa,	odbudowa)	lub	przebudowa	i	kompleksowe	wyposażenie	
obiektów	infrastruktury	społeczno-edukacyjnej	(w	szczególności	burs,	internatów,	stołówek);
•	 tworzenie	 lub	modernizacja	 zintegrowanego	 systemu	wspomagania	 zarządzania	 oświatą,	w	 tym	
zakup	niezbędnego	sprzętu	i	oprogramowania;
•	 zagospodarowanie	otoczenia	obiektów	(wyłącznie	w	przypadku	wymienionych	wyżej	obiektów);
•	usuwanie	barier	architektonicznych	dla	osób	niepełnosprawnych	(wyłącznie	w	przypadku	wymie-
nionych	wyżej	obiektów	oraz	ich	otoczenia).
Projektodawcami	mogą	być	m.in.	 osoby	prawne	 i	 fizyczne	będące	organami	prowadzącymi	 szkoły	
i	placówki	oświatowe	oraz	organizacje	pozarządowe.
Działanie	realizowane	jest	w	trybie	konkursowym.
Minimalna	całkowita	wartość	projektu	wynosi	100	tys.	zł.

Działanie 8.3 Infrastruktura kształcenia ustawicznego
Celem	działania	jest	wzrost	dostępności	i	poprawa	warunków	kształcenia	ustawicznego	w	regionie.
Przykładowe	projekty:
•	budowa	(w	tym	rozbudowa,	nadbudowa,	odbudowa),	przebudowa,	remont	i	kompleksowe	wyposa-
żenie	obiektów	dydaktycznych	kształcenia	ustawicznego;
•	usuwanie	 barier	 architektonicznych	 dla	 osób	 niepełnosprawnych	w	wymienionych	wyżej	 obiek-
tach;
•	wyposażenie	placówek	kształcenia	ustawicznego	w	sprzęt	i	systemy	informatyczne	wspomagające	
zarządzanie	nimi.
Projektodawcami	mogą	być	m.in.	podmioty	prowadzące	placówki	kształcenia	ustawicznego	oraz	or-
ganizacje	pozarządowe.
Działanie	realizowane	jest	w	trybie	konkursowym.

priorytet 9: zdrowie i rekreacJa
Celem	priorytetu	jest	poprawa	stanu	zdrowia	mieszkańców	regionu.

Działanie 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego
Celem	działania	jest	wzrost	dostępności	i	poprawa	jakości	usług	medycznych	lecznictwa	zamkniętego.
Przykładowe	projekty:
•	przebudowa,	rozbudowa	i	remont	obiektów	oraz	pomieszczeń	infrastruktury	ochrony	zdrowia,	wraz	
z	zakupem	niezbędnego	wyposażenia;
•	modernizacja	sprzętu	medycznego,	zakup	nowej	aparatury	medycznej	oraz	prace	remontowe	wyni-
kające	z	konieczności	dostosowania	pomieszczeń	do	użytkowania	zakupionego	sprzętu;
•	 kompleksowe	projekty	informatyzacji	ZOZ-ów,	polegające	na	zakupie	i	wdrożeniu	systemów	popra-
wiających	zarządzanie	służbą	zdrowia	i	jakość	usług	medycznych;	wsparcie	udzielane	będzie	w	szcze-
gólności	na	inwestycje	polegające	na	budowie	sieci	teleinformatycznych	(także	na	potrzeby	monitorin-
gu	wizyjnego),	wraz	z	zakupem	niezbędnego	sprzętu	teleinformatycznego	i	oprogramowania,	a	także	
specjalistycznego	oprogramowania	medycznego.
O	dofinansowanie	mogą	się	ubiegać	m.in.:	niepubliczne	zakłady	opieki	zdrowotnej	świadczące	usługi	
w	publicznym	systemie	ochrony	zdrowia	oraz	organizacje	pozarządowe	prowadzące	statutową	działal-
ność	w	publicznym	systemie	ochrony	zdrowia.
Działanie	realizowane	jest	w	trybie	konkursowym.

Działanie 9.2 Infrastruktura lecznictwa otwartego
Celem	działania	jest	wzrost	dostępności	i	poprawa	jakości	usług	medycznych	lecznictwa	otwartego.
Przykładowe	projekty:
•	przebudowa,	rozbudowa	i	remont	obiektów	oraz	pomieszczeń	infrastruktury	ochrony	zdrowia,	wraz	
z	zakupem	niezbędnego	wyposażenia;



•	modernizacja	sprzętu	medycznego,	zakup	nowej	aparatury	medycznej	oraz	prace	remontowe	wyni-
kające	z	konieczności	dostosowania	pomieszczeń	do	użytkowania	zakupionego	sprzętu;
•	 kompleksowe	projekty	informatyzacji	ZOZ-ów,	polegające	na	zakupie	i	wdrożeniu	systemów	popra-
wiających	zarządzanie	służbą	zdrowia	i	jakość	usług	medycznych;	wsparcie	udzielane	będzie	w	szcze-
gólności	na	inwestycje	polegające	na	budowie	sieci	teleinformatycznych	(także	na	potrzeby	monitorin-
gu	wizyjnego),	wraz	z	zakupem	niezbędnego	sprzętu	teleinformatycznego	i	oprogramowania,	a	także	
specjalistycznego	oprogramowania	medycznego.
O	dofinansowanie	mogą	się	ubiegać	m.in.:	niepubliczne	zakłady	opieki	zdrowotnej	świadczące	usługi	
w	publicznym	systemie	ochrony	zdrowia	oraz	organizacje	pozarządowe	prowadzące	statutową	działal-
ność	w	publicznym	systemie	ochrony	zdrowia.
Działanie	realizowane	jest	w	trybie	konkursowym.
Maksymalna	kwota	wsparcia	wynosi	3	mln	zł.

Działanie 9.3 Lokalna infrastruktura sportowa
Celem	działania	jest	poprawa	warunków	aktywnego	spędzania	czasu	wolnego.
Przykładowe	projekty:
•	budowa	(rozbudowa,	przebudowa)	i	remont	otwartych	obiektów	sportowych	niepowiązanych	z	in-
frastrukturą	szkolną	(np.	boiska,	korty,	ścieżki	zdrowia	oraz	inne	obiekty	dla	potrzeb	aktywnego	trybu	
życia)	oraz	zakup	niezbędnego	wyposażenia	powiązanego	z	projektem;
•	budowa	 (rozbudowa,	przebudowa)	 i	 remont	 zamkniętych	obiektów	sportowych,	niepowiązanych	
z	infrastrukturą	szkolną	(np.	baseny,	hale	sportowe)	oraz	zakup	niezbędnego	wyposażenia	powiązane-
go	z	projektem.
Beneficjentami	są	m.in.	organizacje	pozarządowe.
Działanie	realizowane	jest	w	trybie	konkursowym.
Maksymalna	kwota	wsparcia	wynosi	2	mln	zł.
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13. reGionalny proGraM operacyJny 
 woJewÓdztwa ŚwiĘtokrzySkieGo
Głównym	celem	programu	jest	poprawa	warunków	sprzyjających	budowie	konkurencyjnej	i	generują-
cej	nowe	miejsca	pracy	regionalnej	gospodarki.

Priorytety:
1.	Rozwój	przedsiębiorczości;
2.	Wsparcie	innowacyjności,	budowa	społeczeństwa	informacyjnego	oraz	wzrost	potencjału	inwesty-
cyjnego	regionu;
3.	Podniesienie	jakości	systemu	komunikacyjnego	regionu;
4.	Rozwój	infrastruktury	ochrony	środowiska	i	energetycznej;
5.	Wzrost	 jakości	 infrastruktury	 społecznej	 oraz	 inwestycje	 w	 dziedzictwo	 kulturowe,	 turystykę	
i	sport;
6.	Wzmocnienie	ośrodków	miejskich	i	rewitalizacja	małych	miast;
7.	Pomoc	techniczna.

Instytucją	Zarządzającą	jest	Urząd	Marszałkowski	Województwa	Świętokrzyskiego	(Departament	Po-
lityki	Regionalnej,	Departament	funduszy	Strukturalnych).

priorytet 1: rozwÓJ przedSiĘBiorczoŚci
Celem	priorytetu	jest	wzmocnienie	konkurencyjności	i	zdolności	inwestycyjnej	sektora	mikro,	małych	
i	średnich	przedsiębiorstw	oraz	wzmocnienie	inwestycyjne	instytucji	otoczenia	biznesu	oraz	funduszy	
pożyczkowych	i	gwarancyjnych.

Działanie 1.3 Tworzenie i rozbudowa funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych
Celem	działania	jest	wsparcie	rozwoju	przedsiębiorstw	oraz	wzrost	aktywności	gospodarczej	miesz-
kańców	regionu	poprzez	ułatwienie	dostępu	do	zewnętrznych	źródeł	finansowania	inwestycji.
Przykładowe	projekty:
•	dofinansowanie	utworzenia	nowych	lub	rozbudowy	istniejących	funduszy	pożyczkowych	i	poręczeń	
kredytowych,	świadczących	pomoc	firmom,	mającym	siedzibę	w	województwie	świętokrzyskim;
•	dokapitalizowanie	funduszy	pożyczkowych,	świadczących	pomoc	firmom,	mającym	siedzibę	w	wo-
jewództwie	świętokrzyskim;
•	dokapitalizowanie	funduszy	poręczeń	kredytowych,	świadczących	pomoc	firmom,	mającym	siedzi-
bę	w	województwie	świętokrzyskim.
O	dofinansowanie	mogą	się	ubiegać	osoby	prawne	mające	siedzibę	na	 terenie	województwa	świę-
tokrzyskiego,	które:	nie	działają	w	celu	osiągnięcia	zysku	 lub	przeznaczają	zysk	na	cele	statutowe	
związane	ze	wsparciem	i	promocją	przedsiębiorczości;	uchwałą	właściwego	organu	utworzyły	wyod-
rębniony	 księgowo	 fundusz,	 przeznaczony	wyłącznie	 na	udzielanie	 przedsiębiorcom,	posiadającym	
siedzibę	na	terenie	województwa	świętokrzyskiego	pożyczek,	poręczeń	lub	gwarancji	spłaty	kredytów	
lub	pożyczek.
Działanie	realizowane	jest	w	trybie	konkursowym.
Wartość	projektu:	 nie	mniej	 niż	2,5	mln	 zł.	W	przypadku	wydatków	 inwestycyjnych	ponoszonych	
przez	beneficjenta	wartość	dotacji	nie	może	przekroczyć	500	tys.	zł.	W	przypadku	dokapitalizowania	
funduszy	wartość	dotacji	jest	nie	mniejsza	niż	2,5	mln	zł	(dla	funduszy	o	zasięgu	lokalnym)	i	5	mln	
zł	(dla	funduszy	o	zasięgu	regionalnym)	i	nie	większa	niż	10	mln	zł	(dla	funduszy	o	zasięgu	lokalnym)	
i	100	mln	zł	(dla	funduszy	o	zasięgu	regionalnym).	Maksymalna	kwota	wsparcia	dla	pojedynczego	
mikro-,	małego	 lub	średniego	przedsiębiorcy	wypłacana	 lub	gwarantowana	przez	dokapitalizowany	
fundusz	nie	może	przekroczyć	1,5	mln	zł.

Działanie 1.4 wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu
Celem	działania	jest	wsparcie	rozwoju	przedsiębiorstw	oraz	wzrost	aktywności	gospodarczej	miesz-
kańców	regionu	poprzez	wzmocnienie	instytucji	otoczenia	biznesu	–	podmiotów	nienastawionych	na	
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zysk	i	świadczących	firmom	z	terenu	województwa	świętokrzyskiego	usługi	informacyjne,	doradcze,	
finansowe	lub	szkoleniowe.
Przykładowe	projekty:
•	dofinansowanie	budowy,	przebudowy,	remontu	i	modernizacji	infrastruktury	instytucji	otoczenia	biz-
nesu	o	znaczeniu	lokalnym	i	regionalnym,	w	tym:	zakupu	wyposażenia	podnoszącego	jakość	świad-
czonych	usług	 lub	umożliwiającego	świadczenie	nowych	usług,	dostosowania	pomieszczeń	w	celu	
poprawy	świadczenia	istniejących	lub	nowych	usług	dla	przedsiębiorców,	zakupu	środków	trwałych	
oraz	 praw	materialnych	 i	 niematerialnych	 umożliwiających	wdrożenie	 nowych	 pakietów	 usług	 dla	
przedsiębiorców;
•	dofinansowanie	inwestycji	związanych	z	powstawaniem	i	rozwojem	parków	przemysłowych,	par-
ków	naukowo-technologicznych	oraz	inkubatorów	technologicznych	(w	tym	przedsiębiorczości	akade-
mickiej),	centrów	innowacyjności.
Beneficjentami	są	instytucje	otoczenia	biznesu	z	województwa	świętokrzyskiego	(m.in.	instytucje	pro-
mocji	przedsiębiorczości,	 inkubatory	przedsiębiorczości	oraz	wszelkie	 inne	 instytucje	o	charakterze	
doradczym,	z	wyłączeniem	instytucji	koncentrujących	swą	działalność	na	finansowym	wsparciu	biz-
nesu),	które	nie	działają	dla	zysku	lub	przeznaczają	zysk	na	cele	statutowe.
Działanie	realizowane	jest	w	trybie	konkursowym.
W	przypadku	wsparcia	parków	technologicznych	maksymalna	wartość	projektu	wynosi	40	mln	zł.

priorytet 2: wSparcie innowacyJnoŚci, Budowa SpołeczeŃStwa inForMacyJneGo 
oraz wzroSt potencJału inweStycyJneGo reGionu
Cele	priorytetu	to:	poprawa	powiązań	między	podmiotami	działającymi	na	rzecz	innowacyjności	i	go-
spodarką,	tworzenie	i	rozbudowa	sieci	teleinformatycznych	oraz	rozwój	systemów	usług	elektronicz-
nych,	w	tym	dla	podmiotów	gospodarczych,	wzrost	dostępności	kompleksowo	wyposażonych	terenów	
inwestycyjnych	oraz	poprawa	wizerunku	regionu,	jego	potencjału	gospodarczego	i	turys	tycznego.

Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego
Celem	działania	jest	wspieranie	rozwoju	województwa	poprzez	rozbudowę	regionalnej	i	lokalnej	infra-
struktury	społeczeństwa	informacyjnego,	wyrównanie	dysproporcji	w	zakresie	dostępu	do	internetu,	
upowszechnianie	wykorzystywania	technologii	informacyjno-komunikacyjnych.
Przykładowe	projekty:
•	budowa	i	wdrażanie	systemów	bezpieczeństwa	i	zapobiegania	zagrożeniom	(np.	monitoring,	stero-
wanie	sygnalizacją,	telemedycyna);
•	budowa	i	rozbudowa	regionalnych	i	lokalnych	bezpiecznych	sieci	szerokopasmowych;
•	budowa,	przebudowa	i	wyposażenie	inwestycyjne	centrów	zarządzania	sieciami	lokalnymi	i	regio-
nalnymi	(np.	internet	szerokopasmowy,	wideokonferencje	itp.);
•	projekty	związane	z	przygotowaniem	instytucji	publicznych	i	jednostek	im	podległych	do	wykorzy-
stania	technik	informatycznych	(w	tym:	systemy	elektronicznego	obiegu	dokumentów,	portali	interne-
towych	itp.),	archiwizacji	dokumentów	oraz	rozwój	elektronicznych	usług	dla	ludności	z	wykorzysta-
niem	podpisu	elektronicznego;
•	 tworzenie	publicznych	punktów	dostępu	do	internetu	oraz	innej	infrastruktury	upowszechniającej	
dostęp	do	e-usług	(np.	hotspoty);
•	 systemy	monitorowania,	sterowania	i	sygnalizacji.
Działanie	realizowane	jest	w	trybie	konkursowym.

Działanie 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu
W	ramach	działania	przewidziana	jest	realizacja	projektów,	których	celem	jest	promocja	potencjału	
gospodarczego	oraz	atrakcyjności	turystycznej	regionu.
Przykładowe	projekty:
•	 zintegrowane	działania	na	rzecz	promocji	walorów	gospodarczych	(inwestycyjnych)	oraz	produktów	
i	atrakcji	turystycznych	województwa	w	kraju	i	za	granicą	poprzez	organizacje	imprez	i	kampanii	pro-
mocyjnych	(imprezy	i	wydarzenia	turystyczne	oraz	kulturalne	przyciągające	turystów	z	innych	regio-
nów	Polski	i	z	zagranicy,	kampanie	medialne:	prasowe,	telewizyjne,	radiowe	i	billboardowe,	konkursy,	
plebiscyty	 i	 inne	 tego	 typu	przedsięwzięcia,	 specjalistyczne	wydawnictwa	promocyjne,	promocyjne	
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wizyty	dziennikarzy	krajowych	i	zagranicznych,	touroperatorów	i	potencjalnych	inwestorów,	uczestnic-
two	w	specjalistycznych	imprezach	targowych,	opracowanie	oraz	wdrażanie	lokalnych	i	regionalnych	
programów	promocji	 gospodarczej	 i	 turystycznej,	w	 tym	programów	promocji	produktów	 i	atrakcji	
turystycznych);
•	 rozwój	i	modernizacja	infrastruktury	informacyjnej	i	recepcyjnej,	w	tym	centra	i	punkty	informacji	
inwestycyjnej	i	turystycznej,	oznakowanie	obszarów	atrakcyjnych	inwestycyjnie	i	turystycznie;
•	 tworzenie	i	rozwój	systemów	informacji	inwestycyjnej	i	turystycznej,	w	tym	systemów	obsługi	inwe-
storów;
•	projekty	inwestycyjne	realizowane	na	obszarach	o	wysokim	stopniu	atrakcyjności	turystycznej	(cen-
ne	obiekty	zabytkowe	oraz	walory	przyrodnicze	i	kulturowe)	charakteryzujące	się	wysokim	natężeniem	
ruchu	turystycznego	(powyżej	50	tys.	turystów	rocznie)	służące	promocji	i	wzbogaceniu	dotychczaso-
wej	oferty	turystycznej.
Przedsięwzięcia	promocyjne	muszą	mieć	charakter	co	najmniej	ponadregionalny	i	być	skierowane	dla	
grup	docelowych	spoza	regionu.
Projekty	inwestycyjne	mogą	być	łączone	z	projektami	dotyczącymi	imprez	i	kampanii	promocyjnych,	
pod	warunkiem,	że	wartość	zadań	dotyczących	imprez	i	kampanii,	w	ramach	projektu	zostanie	utrzy-
mana	na	minimalnym	poziomie	100	tys.	zł	dla	imprez	oraz	500	tys.	zł	dla	kampanii.
Działanie	realizowane	jest	w	trybie	konkursowym.
Minimalna	wartość	projektu	dla	pojedynczych	imprez	wynosi	100	tys.,	dla	kampanii	promocyjnych	
500	tys.	zł.

priorytet 4: rozwÓJ inFraStruktury ochrony ŚrodowiSka i enerGetyczneJ
Celem	priorytetu	jest	poprawa	dostępności	mieszkańców	do	infrastruktury	ochrony	środowiska	i	ener-
getycznej	 oraz	 poprawa	 efektywności	 systemów	 infrastruktury	 z	 tego	 zakresu	 oraz	 poprawa	 stanu	
środowiska	naturalnego	i	zapobieganie	jego	degradacji.
W	obu	działaniach	tego	priorytetu	organizacje	pozarządowe	wymieniane	są	wśród	beneficjentów.
Organizacje	pozarządowe	mogą	być	projektodawcami	w	obu	działaniach	tego	priorytetu.

Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej
Przykładowe	projekty:
•	budowa,	rozbudowa	i	modernizacja	sieci	kanalizacyjnych	dla	ścieków	komunalnych	oraz	oczysz-
czalni	ścieków	komunalnych	w	aglomeracjach	od	5	tys.	do	15	tys.	RLM	(równoważna	liczba	miesz-
kańców)	–	w	ramach	indywidualnych	projektów;
•	budowa	sieci	kanalizacji	deszczowej	oraz	oczyszczalni	ścieków	deszczowych;
•	budowa	sieci	wodno-kanalizacyjnej	w	aglomeracjach	od	5	tys.	do	15	tys.	RLM;
•	budowa	i	modernizacja	elementów	infrastruktury	przeciwpowodziowej	(projekty	o	wartości	kosztów	
kwalifikowanych	4	mln	–	40	mln	zł);
•	budowa	 i	 modernizacja	 zbiorników	 wodnych	 wielofunkcyjnych	 o	 pojemności	 od	 70	 tys.	 do	
10	mln	m3	i	stopni	wodnych;
•	budowa,	rozbudowa	i	modernizacja	regionalnych	zakładów	gospodarki	odpadami,	instalacji	do	se-
gregacji,	unieszkodliwiania	i	odzysku	odpadów	(w	tym	także	akcje	promocyjne	jako	element	całego	
projektu)	obsługujących	od	100	tys.	do	150	tys.	mieszkańców;
•	modernizacja	spalarni	odpadów	niebezpiecznych;
•	 rekultywacja	składowisk	odpadów	i	terenów	poprzemysłowych	(projekty	o	wartości	kosztów	kwali-
fikowanych	do	20	mln	zł);
•	budowa	 i	 modernizacja	 zintegrowanych	 systemów	 ciepłowniczych,	 wymiana	 przestarzałych	 in-
stalacji	 cieplnych,	 mająca	 na	 celu	 zmniejszenie	 ilości	 zanieczyszczeń	 emitowanych	 do	 powietrza	
i	uzyskanie	lepszej	efektywności	energetycznej	(wartość	kosztów	kwalifikowanych	projektu	3	mln	–	 
20	mln	zł);
•	budowa	jednostek	wytwarzania	energii	elektrycznej	i	ciepła	w	skojarzeniu	(wartość	kosztów	kwali-
fikowanych	projektu	3	mln	–	10	mln	zł);
•	projekty	dotyczące	wytworzenia	i	wykorzystania	w	systemach	energetycznych	i	ciepłowniczych	od-
nawialnych	źródeł	energii	oraz	wykorzystania	w	systemach	energetycznych	i	ciepłowniczych	energii	
odpadowej	(wartość	kosztów	kwalifikowanych	projektu	3	mln	–	20	mln	zł),	inwestycje	wykorzystu-
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jące	nowoczesne	technologie	oraz	know-how	w	zakresie	wykorzystania	odnawialnych	źródeł	energii	
(maksymalna	wartość	kosztów	kwalifikowanych	projektu	20	mln	zł,	maksymalna	wartość	kosztów	
kwalifikowanych	projektu	dla	 inwestycji	w	zakresie	wytwarzania	energii	elektrycznej	z	biomasy	lub	
biogazu:	10	mln	zł,	maksymalna	wartość	kosztów	kwalifikowanych	projektu	dla	inwestycji	w	zakresie	
budowy	lub	rozbudowy	małych	elektrowni	wodnych:	4	mln	zł);
•	budowa	i	modernizacja	systemów	dystrybucji	sieci	elektrycznej	(wartość	kosztów	kwalifikowanych	
projektu	2	mln	–	20	mln	zł).
W	zakresie	gospodarki	wodno-ściekowej,	do	wsparcia	kwalifikują	się	tylko	aglomeracje	uwzględnione	
w	Krajowym	Programie	Oczyszczania	Ścieków	Komunalnych.
Projekty	dotyczące	gospodarki	odpadami	kwalifikują	się	do	wsparcia	tylko	jeśli	zostały	ujęte	w	Planie	
gospodarki	odpadami	dla	województwa	świętokrzyskiego.
Działanie	realizowane	jest	w	trybie	konkursowym.

Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej
Przykładowe	projekty:
•	budowa,	rozbudowa	i	modernizacja	sieci	kanalizacyjnych	dla	ścieków	komunalnych	oraz	oczysz-
czalni	ścieków	komunalnych	w	aglomeracjach	od	2	tys.	do	5	tys.	RLM	(równoważna	liczba	mieszkań-
ców)	–	w	ramach	indywidualnych	projektów;
•	budowa	sieci	tranzytowej	wody,	budowa,	rozbudowa	i	modernizacja	sieci	wodociągowej,	wraz	ze	
stacjami	uzdatniania	wody	–	w	ramach	indywidualnych	projektów;
•	budowa	sieci	wodno-kanalizacyjnej	w	aglomeracjach	od	2	tys.	do	5	tys.	RLM;
•	budowa	 i	modernizacja	 elementów	 infrastruktury	 przeciwpowodziowej	 (projekty	 o	maksymalnej	
wartości	kosztów	kwalifikowanych	do	4	mln	zł);
•	modernizacja	i	rozbudowa	zakładów	gospodarki	odpadami	obsługujących	od	80	tys.	do	100	tys.	
mieszkańców,	a	także	akcje	promocyjne	jako	element	całego	projektu;
•	 likwidacja	dzikich	wysypisk;
•	budowa	 i	 modernizacja	 systemów	 ciepłowniczych,	 wymiana	 przestarzałych	 instalacji	 cieplnych	
mająca	 na	 celu	 zmniejszenie	 ilości	 zanieczyszczeń	 emitowanych	 do	 powietrza	 i	 uzyskanie	 lepszej	
efektywności	energetycznej	(wartość	maksymalna	kosztów	kwalifikowanych	projektu:	3	mln	zł);
•	budowa	jednostek	wytwarzania	energii	elektrycznej	 i	ciepła	w	skojarzeniu	(wartość	maksymalna	
kosztów	kwalifikowanych	projektu:	3	mln	zł);
•	projekty	dotyczące	wytworzenia	i	wykorzystania	w	systemach	energetycznych	i	ciepłowniczych	od-
nawialnych	źródeł	energii	oraz	wykorzystania	w	systemach	energetycznych	i	ciepłowniczych	energii	
odpadowej	(wartość	maksymalna	kosztów	kwalifikowanych	projektu:	3	mln	zł);
•	budowa	 i	modernizacja	 systemów	dystrybucji	 sieci	 elektrycznej	 –	wartość	maksymalna	kosztów	
kwalifikowanych	projektu:	2	mln	zł);
•	projekty	służące	poprawie	i	podniesieniu	świadomości	ekologicznej	społeczeństwa	–	dotyczące	bu-
dowy,	modernizacji	i	doposażenia	infrastruktury	służącej	szeroko	pojętej	edukacji	ekologicznej	(punkty	
widokowe,	ścieżki	przyrodnicze,	ośrodki	dydaktyczno	–	promocyjne,	centra	edukacji	ekologicznej	itp.)	
o	wartości	kosztów	kwalifikowanych	projektu	do	400	tys.	zł;
•	 termomodernizacja	budynków	użyteczności	publicznej,	skutkująca	znacznym	podniesieniem	efek-
tywności	 energetycznej	 –	 obowiązek	 przeprowadzenia	 audytu	 energetycznego	 (projekty	 o	wartości	
kosztów	kwalifikowanych	od	5	mln	do	10	mln	zł).
W	zakresie	gospodarki	wodno-ściekowej,	do	wsparcia	kwalifikują	się	tylko	aglomeracje	uwzględnione	
w	Krajowym	Programie	Oczyszczania	Ścieków	Komunalnych.
Projekty	dotyczące	gospodarki	odpadami	kwalifikują	się	do	wsparcia	tylko	jeśli	zostały	ujęte	w	Planie	
gospodarki	odpadami	dla	województwa	świętokrzyskiego.
Działanie	realizowane	jest	w	trybie	konkursowym.

priorytet 5: wzroSt JakoŚci inFraStruktury SpołeczneJ oraz inweStycJe w dziedzictwo kulturo-
we, turyStykĘ i Sport
Celami	priorytetu	są:	poprawa	jakości	infrastruktury	ochrony	zdrowia,	doskonalenie	regionalnej	infra-
struktury	edukacyjnej,	tworzenie	warunków	do	rozwoju	kultury,	sportu	i	turystyki	jako	elementów	toż-
samości	regionalnej	i	form	aktywności	społeczno-zawodowej	ludności,	poprawa	dostępu	do	obiektów	
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dziedzictwa	kulturowego,	turystycznych	i	sportowych	oraz	zmniejszenie	różnic	w	tym	zakresie	między	
regionem	świętokrzyskim	a	innymi	regionami.

Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia
Celem	działania	jest	racjonalny	rozwój	oraz	modernizacja	infrastruktury	ochrony	zdrowia	i	lecznictwa	
uzdrowiskowego	 umożliwiająca	 dostosowanie	 obiektów	 do	 obowiązujących	 wymagań	 sanitarnych	
oraz	 obecnych	 i	 przewidywanych	potrzeb	 zdrowotnych	wynikających	 z	 dynamiki	 długookresowych	
trendów	demograficznych.
Przykładowe	projekty:
•	przebudowa,	modernizacja,	rozbudowa	i	zrównoważony	rozwój	infrastruktury	ochrony	zdrowia	oraz	
zakładów	lecznictwa	uzdrowiskowego;
•	 zakup	sprzętu	medycznego	do	diagnostyki	i	terapii;
•	modernizacja	infrastruktury	umożliwiająca	użytkowanie	zakupionego	sprzętu	medycznego.
O	 dofinansowanie	mogą	 się	 ubiegać	m.in.	 niepubliczne	 zakłady	 opieki	 zdrowotnej	 nienależące	 do	
sektora	małych	i	średnich	przedsiębiorstw	oraz	ich	organy	założycielskie.
Działanie	realizowane	jest	w	trybie	konkursowym.

Działanie 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych 
i kulturalnych
W	ramach	działania	przewidziana	jest	budowa,	rozbudowa,	przebudowa,	modernizacja	i	wyposażenie	
obiektów	pełniących	funkcje	edukacyjne	i	kulturalne.
Przykładowe	projekty	w	zakresie	infrastruktury	kultury:
•	adaptacja	obiektów	zabytkowych	i	poprzemysłowych	na	cele	kulturalne	(w	tym:	konserwacja,	reno-
wacja,	rewaloryzacja	tych	obiektów,	wraz	z	zagospodarowaniem	ich	otoczenia	oraz	wyposażeniem);
•	budowa,	rozbudowa,	przebudowa,	modernizacja	i	wyposażenie	obiektów	publicznej	infrastruktury	
kulturalnej	oraz	zagospodarowanie	ich	otoczenia;
•	 tworzenie	systemów	i	centrów	informacji	kulturalnej	(w	tym:	interaktywna	sieć	informacji	interneto-
wej,	adaptacja	obiektów	wraz	w	wyposażeniem);
•	wyposażenie	obiektów	pełniących	funkcje	kulturalne;
•	 zagospodarowanie	otoczenia	obiektów	pełniących	funkcje	kulturalne.
Przykładowe	projekty	w	zakresie	infrastruktury	edukacyjnej:
•	budowa	nowych	oraz	przebudowa,	rozbudowa	i	modernizacja	istniejących	obiektów	dydaktycznych	
(w	 tym:	biblioteki,	 laboratoria	dydaktyczne,	 sale	do	praktycznej	nauki	 zawodu,	pracownie	kompu-
terowe,	obiekty	sportowe)	 i	 socjalno-administracyjnych	 (w	 tym:	bursy,	 internaty,	domy	studenckie,	
stołówki,	campusy,	obiekty	administracyjne),	wraz	z	wyposażeniem	i	zagospodarowaniem	otoczenia;
•	wyposażenie	obiektów	dydaktycznych	i	społeczno-edukacyjnych;
•	 zagospodarowanie	otoczenia	obiektów	dydaktycznych	i	społeczno-edukacyjnych.
Wśród	beneficjentów	wymieniono	m.in.:	organizacje	pozarządowe,	inne	organizacje	pożytku	publiczne-
go,	organy	prowadzące	szkoły	i	placówki	oświatowe,	jednostki	kształcenia	i	doskonalenia	zawodowego.
Działanie	realizowane	jest	w	trybie	konkursowym.
Maksymalna	wartość	projektu	wynosi	20	mln	zł	(z	wyjątkiem	projektów	dotyczących	rozwoju	zasobów	
cyfrowych).

Działanie 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu
W	ramach	działania	przewiduje	się	realizację	inwestycji	z	zakresu	ochrony	i	zachowania	dziedzictwa	
kulturowego	oraz	przyrodniczego.
Przykładowe	projekty:
•	 konserwacja,	renowacja,	zachowanie	obiektów	zabytkowych,	wraz	z	otoczeniem;
•	 zabezpieczenie	obiektów	dziedzictwa	kulturowego	przed	zagrożeniami;
•	 konserwacja,	renowacja,	zachowanie,	modernizacja,	adaptacja	obiektów	historycznych,	zabytko-
wych	oraz	poprzemysłowych,	wraz	z	otoczeniem	i	ich	przystosowanie	na	cele	turystyczne;
•	budowa,	rozbudowa,	modernizacja	i	wyposażenie	publicznej	infrastruktury	turystycznej	(obiektów	
noclegowych,	gastronomicznych,	rekreacyjnych)	i	innej	infrastruktury	turystycznej	w	miejscach	atrak-
cyjnych	przyrodniczo,	kulturowo	i	turystycznie,	wraz	z	infrastrukturą	dodatkową;
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•	budowa,	rozbudowa,	modernizacja	i	wyposażenie	publicznej	infrastruktury	służącej	rozwojowi	ak-
tywnych	form	wypoczynku	oraz	innej	infrastruktury	sportowej	i	rekreacyjnej	(wraz	z	zagospodarowa-
niem	otoczenia);
•	 ochrona	i	renowacja	dziedzictwa	naturalnego.
Projekty	związane	z	ochroną	i	zachowaniem	dziedzictwa	kulturowego	dotyczyć	mogą	jedynie	obiektów	
znajdujących	się	na	terenie	województwa	świętokrzyskiego,	wpisanych	do	rejestru	zabytków	prowa-
dzonego	przez	wojewódzkiego	konserwatora	zabytków.
Beneficjentami	są	m.in.	organizacje	pozarządowe.
Działanie	realizowane	jest	w	trybie	konkursowym.
Maksymalna	wartość	 projektu	wynosi	 20	mln	 zł	 (z	wyjątkiem	projektów	dotyczących	 konserwacji	
zabytków	ruchomych,	zabezpieczenia	zabytków	przed	kradzieżą	i	zniszczeniem).

priorytet 6: wzMocnienie oŚrodkÓw MieJSkich i rewitalizacJa Małych MiaSt
Celem	priorytetu	jest	rozwój	infrastruktury	poprawiający	warunki	dla	zwiększania	inwestycji	na	obsza-
rach	podlegających	restrukturyzacji	oraz	w	zdegradowanych	miastach	i	dzielnicach	miast,	terenach	
poprzemysłowych	i	powojskowych.
W	obu	działaniach	priorytetu	o	dofinansowanie	mogą	się	ubiegać	organizacje	pozarządowe.

Działanie 6.1 wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu
Działanie	to	służyć	ma	przede	wszystkim	realizacji	kompleksowych	projektów	mających	za	zadanie	
rewitalizację	zaniedbanych	(zdegradowanych)	części	miasta	Kielce	i	miast	powiatowych,	dla	których	
istnieją	lokalne	programy	rewitalizacji.
Wspierane	są	kompleksowe	projekty	dotyczące	rewitalizacji	zmarginalizowanych	obszarów	miast,	wy-
nikające	z	lokalnych	programów	rewitalizacji	(wsparcie	dotyczy	m.in.	infrastruktury	wodno-ściekowej,	
drogowej,	edukacyjnej,	turystycznej,	sportowej	i	kulturalnej,	gospodarki	odpadami,	modernizacji	i	od-
budowy	publicznych	systemów	ciepłowniczych,	zaopatrzenia	w	energię	elektryczną,	wzrostu	estetyki	
przestrzeni	publicznej,	systemów	monitorowania	bezpieczeństwa	w	miejscach	publicznych,	mieszka-
niowej	–	tylko	dla	lokali	socjalnych).
Projekty	rewitalizacyjne	są	przygotowywane,	składane	i	realizowane	przez	jednostkę	samorządu	tery-
torialnego	we	współpracy	z	partnerami	publicznymi	i	prywatnymi.
Poza	projektami	rewitalizacyjnymi,	istnieje	możliwość	realizacji	następujących	typów	projektów:
•	wyposażenie	dróg	 i	 ulic	w	elementy	 infrastruktury	 obsługi	 transportu	publicznego	 (np.	 zatoczki,	
podjazdy,	zjazdy)	oraz	pasażerów	(np.	przystanki,	wysepki),	z	uwzględnieniem	udogodnień	dla	osób	
niepełnosprawnych;
•	 zakup	taboru	publicznego	transportu	miejskiego,	budowa	zintegrowanego	sytemu	zarządzania	trans-
portem	publicznym,	 inwestycje	w	infrastrukturę	służącą	świadczeniu	usług	transportu	publicznego;
•	budowa	i	modernizacja	parkingów	dla	samochodów	oraz	rowerów,	m.in.	przy	końcowych	przystan-
kach	komunikacji	miejskiej;
•	 tworzenie	systemów	wpływających	na	poprawę	jakości	i	bezpieczeństwa	systemu	komunikacyjnego	
miast:	m.in.:	centralnego	sterowania	sygnalizacją,	systemów	monitorowania	ruchu	i	bezpieczeństwa	
na	kluczowych	trasach,	newralgicznych	punktach	miasta,	wraz	z	informowaniem	o	aktualnej	sytuacji	
ruchowej,	systemy	dystrybucji	 i	 identyfikacji	biletów,	systemów	informacji	dla	podróżnych	–	w	tym	
systemów	online,	systemów	monitorowania	bezpieczeństwa	montowane	na	przystankach,	stacjach,	
węzłach	przesiadkowych,	parkingach,	w	taborze,	oraz	miejsc	organizacji	imprez	masowych;
•	 renowacja	 i	 podniesienie	 estetyki	 funkcjonalnej	 przestrzeni	 publicznej,	 służące	 w	 szczególności	
podniesieniu	atrakcyjności	miast	dla	ruchu	turystycznego	(projekty	wpisane	w	lokalne	programy	rewi-
talizacji);
•	budowa	nowych	lub	modernizacja	istniejących	dworców	autobusowych,	zajezdni,	przystanków	czy	
parkingów	dla	taboru,	z	uwzględnieniem	udogodnień	dla	osób	niepełnosprawnych;
•	podniesienie	stanu	jakościowego	i	ilościowego	bazy	targowej	i	wystawienniczej,	wraz	z	zapleczem	
kongresowo-konferencyjnym	(projekty	o	oddziaływaniu	regionalnym	o	wartości	kosztów	kwalifikowa-
nych	poniżej	20	mln	zł).
Działanie	realizowane	jest	w	trybie	konkursowym.



Działanie 6.2 Rewitalizacja małych miast
Działanie	to	służyć	ma	przede	wszystkim	realizacji	kompleksowych	projektów	mających	za	zadanie	
rewitalizację	zaniedbanych	części	miejscowości,	będących	centrami	gmin,	dla	których	istnieją	lokalne	
programy	rewitalizacji.
Wspierane	są	kompleksowe	projekty	dotyczące	rewitalizacji	zmarginalizowanych	obszarów	miast,	wy-
nikające	z	lokalnych	programów	rewitalizacji	(wsparcie	dotyczy	m.in.	infrastruktury	wodno-ściekowej,	
drogowej,	edukacyjnej,	turystycznej,	sportowej	i	kulturalnej,	gospodarki	odpadami,	modernizacji	i	od-
budowy	publicznych	systemów	ciepłowniczych,	zaopatrzenia	w	energię	elektryczną,	wzrostu	estetyki	
przestrzeni	publicznej,	systemów	monitorowania	bezpieczeństwa	w	miejscach	publicznych,	mieszka-
niowej	–	tylko	dla	lokali	socjalnych).
Projekty	rewitalizacyjne	są	przygotowywane,	składane	i	realizowane	przez	jednostkę	samorządu	tery-
torialnego	we	współpracy	z	partnerami	publicznymi	i	prywatnymi.
Poza	 projektami	 rewitalizacyjnymi,	 istnieje	 możliwość	 realizacji	 projektu	 zakładającego	 renowację	
i	 podniesienie	 estetyki	 funkcjonalnej	 przestrzeni	 publicznej,	 służące	 w	 szczególności	 podniesieniu	
atrakcyjności	miejscowości	będących	centrami	gmin	dla	ruchu	turystycznego	(projekty	wpisane	w	lo-
kalne	programy	rewitalizacji).
Działanie	realizowane	jest	w	trybie	konkursowym.
Minimalna	wartość	dotacji	wynosi	500	tys.	zł.



253

14. reGionalny proGraM operacyJny 
 warMia i Mazury
Głównym	celem	programu	 jest	wzrost	 konkurencyjności	 gospodarki	 oraz	 liczby	 i	 jakości	 powiązań	
sieciowych.

Priorytety:
1.	Przedsiębiorczość;
2.	Turystyka;
3.	Infrastruktura	społeczna;
4.	Rozwój,	restrukturyzacja	i	rewitalizacja	miast;
5.	Infrastruktura	transportowa	regionalna	i	lokalna;
6.	Środowisko	przyrodnicze;
7.	Infrastruktura	społeczeństwa	informacyjnego;
8.	Pomoc	techniczna.

Instytucją	Zarządzającą	jest	Urząd	Marszałkowski	Województwa	Warmińsko-Mazurskiego	(Departa-
ment	Zarządzania	Programami	Rozwoju	Regionalnego).	Instytucje	Pośredniczące:	Warmińsko-Mazur-
ska	Agencja	Rozwoju	Regionalnego	S.A.	(Priorytet	1.)	oraz	Wojewódzki	fundusz	Ochrony	Środowiska	
i	Gospodarki	Wodnej	w	Olsztynie	(Priorytet	6.).

priorytet 1: przedSiĘBiorczoŚĆ
Celem	 priorytetu	 jest	wzrost	 potencjału	 gospodarczego	 i	 konkurencyjności	 przedsiębiorstw	Warmii	
i	Mazur.

Działanie 1.1 wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
W	czterech	 poddziałaniach	wyodrębnionych	w	 tym	 działaniu	 o	 dofinansowanie	mogą	 się	 ubiegać	
organizacje	pozarządowe	oraz	instytucje	otoczenia	biznesu.

Poddziałanie 1.1.2 Tworzenie parków technologicznych, przemysłowych i inkubatorów przedsię-
biorczości
Poddziałanie	ma	na	celu	tworzenie	oraz	rozwój	parków	technologicznych,	przemysłowych	i	inkuba-
torów	przedsiębiorczości	o	znaczeniu	lokalnym	i	regionalnym.
Rodzaje	projektów:
•	budowa,	rozbudowa	i	wyposażenie	w	aparaturę	specjalistyczną	infrastruktury	parków	technolo-
gicznych,	przemysłowych	i	inkubatorów	przedsiębiorczości.
Poddziałanie	realizowane	jest	w	trybach:	konkursowym	i	indywidualnym.
Minimalna	kwota	wsparcia	wynosi	500	tys.	zł.

Poddziałanie 1.1.3 Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne między jed-
nostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi a przedsiębiorstwami
Poddziałanie	ma	na	celu	wsparcie	tworzenia	i	rozwoju	powiązań	o	znaczeniu	lokalnym	i	regional-
nym	między	jednostkami	naukowymi	i	badawczo-rozwojowymi,	organizacjami	badawczymi,	przed-
siębiorstwami	i	innymi	podmiotami.
Rodzaje	projektów:
•	budowa,	rozbudowa	i	wyposażenie	w	aparaturę	specjalistyczną	infrastruktury	wspólnych	przed-
sięwzięć	przemysłowo-naukowych,	tj.	badań	przemysłowych	i	przedkonkurencyjnych	zakończonych	
wdrażaniem	wyników	prac	w	przedsiębiorstwach.
Poddziałanie	realizowane	jest	w	trybie	konkursowym.
Maksymalna	wartość	projektu:	4	mln	zł.	Maksymalna	wartość	wydatków	kwalifikowalnych	na	in-
westycje	 związane	z	 zakupem	środków	 trwałych	umożliwiających	wdrożenie	nowych	produktów	
wzorniczych:	do	400	tys.	zł.
Minimalna	kwota	wsparcia	wynosi	200	tys.,	maksymalna:	3,4	mln	zł.
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Poddziałanie 1.1.4 Budowa i rozbudowa klastrów o znaczeniu lokalnym i regionalnym
Poddziałanie	ma	na	celu	wsparcie	tworzenia	i	rozwoju	powiązań	w	formie	klastrów	poprzez	inicjo-
wanie	powiązań,	wspólne	inwestycje	oraz	działania	marketingowe.
W	Schemacie	A	wspierane	są	projekty	 inwestycyjne	zakładające:	wspólne	przedsięwzięcia	 inwe-
stycyjne	członków	klastra,	np.	tworzenie	wspólnej	infrastruktury	badawczo-naukowej	w	obszarze	
funkcjonowania	klastra;	zakup	maszyn	i	urządzeń,	wartości	niematerialnych	i	prawnych	na	potrze-
by	członków	klastra;	organizacja	biura	klastra.
W	Schemacie	B	wspierane	są	projekty	dotyczące	działań	marketingowych	zakładające:	opracowa-
nie	strategii	oraz	dokumentów	operacyjnych	określających	plan	rozwoju	oraz	ekspansji	klastra;	pro-
mowanie	marki	klastra	poprzez	organizację	oraz	udział	w	branżowych,	tematycznych	seminariach,	
konferencjach,	targach	oraz	wystawach;	działania	promocyjne	klastra	mające	na	celu	pozyskanie	
nowych	członków	do	udziału	w	klastrze	oraz	wdrażanie	 technologii	 i	produktów	 innowacyjnych;	
przygotowanie	materiałów	informacyjnych	i	promocyjnych	dotyczących	klastra;	przygotowanie	baz	
danych,	portali,	wewnętrznych	sieci	komputerowych,	serwisów	i	stron	internetowych	na	potrzeby	
rozwoju	klastra.
O	wsparcie	może	 ubiegać	 się	 podmiot	 zarządzający	 klastrem	będący	m.in.	 instytucją	 otoczenia	
biznesu	oraz	organizacją	pozarządową.
Poddziałanie	realizowane	jest	w	trybie	konkursowym.
Minimalna	kwota	wparcia	wynosi	100	tys.,	maksymalna:	1	mln	zł.

Poddziałanie 1.1.11 Regionalny system wspierania Innowacji (RswI)
Celem	poddziałania	jest	rozszerzenie	i	udoskonalanie	usług	świadczonych	przez	regionalny	system	
wspierania	innowacji.
Rodzaje	projektów:
•	utworzenie,	rozbudowa	i	unowocześnienie	infrastruktury	RSWI	w	celu	rozszerzenia	i	udoskonale-
nia	świadczonych	usług;
•	monitoring	innowacyjności	i	konkurencyjności	województwa	warmińsko-mazurskiego;
•	 tworzenie	bazy	materialnej	do	promocji	i	wdrażania	innowacji	w	regionie.
O	dofinansowanie	mogą	się	ubiegać	m.in.	instytucje	otoczenia	biznesu.
Poddziałanie	realizowane	jest	w	trybie	konkursowym.
Minimalna	kwota	wsparcia	wynosi	500	tys.	zł.

Działanie 1.2 wzrost potencjału instytucji otoczenia biznesu
W	dwóch	poddziałaniach	wyodrębnionych	w	tym	działaniu	o	dofinansowanie	mogą	się	ubiegać	orga-
nizacje	pozarządowe	oraz	instytucje	otoczenia	biznesu.

Poddziałanie 1.2.1 Instytucje otoczenia biznesu
Poddziałanie	ma	na	celu	wsparcie	przedsięwzięć	podwyższających	i	utrzymujących	standardy	usług	
świadczonych	dla	przedsiębiorców	przez	instytucje	otoczenia	biznesu.
Rodzaje	projektów:
•	 rozbudowa	 i	 unowocześnienie	 infrastruktury	 regionalnej	 sieci	 instytucji	 otoczenia	 biznesu	 słu-
żącej	świadczeniu	usług	doradczych	i	informacyjnych	o	charakterze	non	profit	dla	przedsiębiorstw	
(dostosowanie	pomieszczeń	oraz	zakup	wyposażenia	w	celu	podnoszenia	standardu	świadczenia	
usług	na	rzecz	przedsiębiorców).
Poddziałanie	realizowane	jest	w	trybie	konkursowym.
Minimalna	kwota	wparcia	wynosi	100	tys.,	maksymalna:	3	mln	zł.

Poddziałanie 1.2.2 fundusze poręczeniowe i pożyczkowe
Poddziałanie	 ma	 na	 celu	 dokapitalizowanie	 istniejących	 funduszy	 poręczeniowych	 i	 pożyczko-
wych.
W	ramach	działania	realizowane	są	projekty	indywidualne	zakładające	dokapitalizowanie	funduszy	
pożyczkowych	i	doręczeniowych	na	Warmii	i	Mazurach.
Do	otrzymania	wsparcia	kwalifikują	się	instytucje	otoczenia	biznesu.	Beneficjentem	może	być	osoba	
prawna	posiadająca	siedzibę	na	 terytorium	województwa	warmińsko-mazurskiego,	która	 spełnia	
określone	warunki,	m.in.:	przystąpi	do	konsorcjum	funduszy	pożyczkowych	 lub	poręczeniowych;	
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nie	działa	w	celu	osiągnięcia	zysku	lub	przeznacza	zysk	na	cele	statutowe	związane	ze	wsparciem	
i	promocją	przedsiębiorczości;	uchwałą	właściwego	organu	utworzyła	wyodrębniony	księgowo	fun-
dusz	pożyczkowy	(przeznaczony	wyłącznie	na	udzielanie	pożyczek	mikroprzedsiębiorcom,	małym	
i	średnim	przedsiębiorcom	wykonującym	działalność	na	terenie	województwa	warmińsko-mazur-
skiego)	 lub	 poręczeniowy	 (przeznaczony	 wyłącznie	 na	 udzielanie	 poręczeń	 spłaty	 kredytów	 lub	
pożyczek	i	gwarancji	mikroprzedsiębiorcom,	małym	i	średnim	przedsiębiorcom	wykonującym	dzia-
łalność	na	terenie	województwa	warmińsko-mazurskiego).
Poddziałanie	realizowane	jest	w	trybie	indywidualnym.

Działanie 1.3 wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych
Celem	działania	jest	wzrost	konkurencyjności	przedsiębiorstw	poprzez	pomoc	finansową	skierowaną	
na	kreowanie	produktów	regionalnych	i	rozpoznawalnych	marek	oraz	ich	promocję	z	wykorzystaniem	
nowoczesnych	narzędzi	marketingowych.
Rodzaje	projektów:
•	wspieranie	kreowania	produktów	regionalnych	związanych	z	województwem	warmińsko-mazurskim;
•	przygotowanie	programów	promocji	markowych	produktów	związanych	z	województwem	warmiń-
sko-mazurskim;
•	projekty	związane	z	marketingiem	regionalnym	(promocja	regionalnej	gospodarki	poprzez	organiza-
cję	wydarzeń	regionalnych	i	ponadlokalnych);
•	uczestnictwo	w	targach,	konferencjach,	seminariach,	wystawach	itp.;
•	 organizacja	i	promocja	wydarzeń	lokalnych	i	regionalnych.
Wśród	beneficjentów	wymienione	są	organizacje	pozarządowe.
Działanie	realizowane	jest	w	trybie	konkursowym.
Minimalna	kwota	wsparcia	wynosi	10	tys.,	a	maksymalna	1,5	mln	zł.

priorytet 2: turyStyka
Celem	priorytetu	jest	wzrost	udziału	turystyki	w	gospodarce	regionu	poprzez	zwiększenie	atrakcyjności	
oferty	turystycznej	regionu.

Działanie 2.1 wzrost potencjału turystycznego
W	trzech	poddziałaniach	wyodrębnionych	w	tym	działaniu	o	dofinansowanie	mogą	się	ubiegać	orga-
nizacje	pozarządowe.

Poddziałanie 2.1.3 Infrastruktura sportowo-rekreacyjna
Celem	poddziałania	jest	wzrost	potencjału	turystycznego	województwa	poprzez	rozwój	wielofunk-
cyjnej,	całorocznej	infrastruktury	sportowo-rekreacyjnej.
Rodzaje	projektów:
•	budowa,	rozbudowa,	modernizacja	(w	tym	przebudowa)	i	zakup	wyposażenia	do	wielofunkcyjnej	
infrastruktury	sportowo-rekreacyjnej	oferującej	w	jednym	kompleksie	różne	możliwości	aktywności	
i	wypoczynku	(np.	parki	wodne),	wraz	z	parkingami;
•	budowa	infrastruktury	rekreacyjno-balneologicznej	(np.	termy),	wraz	z	zakupem	odpowiednich	
instalacji	i	wyposażenia;
•	budowa	małej	infrastruktury	turystycznej	dla	rekreacji	i	sportów	zimowych	(obiekty	małej	archi-
tektury,	zakup	i	montaż	urządzeń,	jednostek	pływających,	zakup	wyposażenia	itp.).
Wspierane	są	także	przedsięwzięcia	wchodzące	w	skład	zintegrowanego	projektu	rozwoju	lokalnego	
Program	Rozwoju	Turystyki	w	obszarze	Kanału	Elbląskiego	i	Pojezierza	Iławskiego.
Poddziałanie	realizowane	jest	w	trybach:	konkursowym	i	indywidualnym.
Minimalna	kwota	wsparcia:	powyżej	500	tys.	zł.

Poddziałanie 2.1.4 Publiczna infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna
Celem	poddziałania	 jest	wzrost	 potencjału	 turystycznego	poprzez	 rozwój	w	województwie	 infra-
struktury	turystycznej	oraz	okołoturystycznej.
W	poddziałaniu	wyodrębniono	dwie	kategorie;	w	obu	projektodawcami	mogą	być	organizacje	poza-
rządowe.
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Tryby	naboru	wniosków:	konkursowy	i	indywidualny.
Minimalna	kwota	wsparcia:	powyżej	1	mln,	maksymalna:	3	mln	zł.

Kategoria interwencji nr 57 – Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych
Dofinansowanie	mogą	otrzymać	projekty	obejmujące	 inwestycje	w	publiczną	 infrastrukturę	 tury-
styczną	i	okołoturystyczną,	polegające	na:
•	 zagospodarowaniu	i	oznakowaniu	szlaków	i	atrakcji	turystycznych,	a	także	pomostów	służących	
turystyce	wodnej,	parkingów	itp.;
•	 zagospodarowaniu	nieczynnych	linii	kolejowych	nie	używanych	do	innych	celów	niż	turystyczne;
•	 zagospodarowaniu	brzegów	jezior.
Wspierane	są	także	przedsięwzięcia	wchodzące	w	skład	zintegrowanego	projektu	rozwoju	lokalnego	
Program	Rozwoju	Turystyki	w	obszarze	Kanału	Elbląskiego	i	Pojezierza	Iławskiego.

Kategoria interwencji nr 24 – Ścieżki rowerowe
Rodzaje	projektów:
•	budowa,	modernizacja	i	oznakowanie	ścieżek	rowerowych	(wraz	z	infrastrukturą	towarzyszącą);
•	 zagospodarowanie	brzegów	jezior	i	brzegów	toru	wodnego	Kanału	Ostródzko-Elbląskiego	obejmu-
jące	budowę	ciągów	rowerowych	i	pieszo-rowerowych,	wraz	z	ich	oświetleniem,	ławkami	itp.
Wspierane	są	także	przedsięwzięcia	wchodzące	w	skład	zintegrowanego	projektu	rozwoju	lokalnego	
Program	Rozwoju	Turystyki	w	obszarze	Kanału	Elbląskiego	i	Pojezierza	Iławskiego.

Poddziałanie 2.1.5 Dziedzictwo kulturowe
Celem	poddziałania	jest	wzrost	potencjału	turystycznego	poprzez	ochronę	i	zachowanie	dziedzictwa	
kulturowego.
Rodzaje	projektów:
•	 renowacja,	odbudowa	obiektów	dziedzictwa	kulturowego	o	potencjale	turystycznym,	wraz	z	za-
gospodarowaniem	terenów	je	otaczających;
•	adaptacja	obiektów	dziedzictwa	kulturowego	o	potencjale	turystycznym	polegająca	na	unowocze-
śnianiu	form	ich	wykorzystania,	wraz	z	zagospodarowaniem	terenów	je	otaczających;
•	 zakup	wyposażenia	wpływającego	 na	 unowocześnienie	 obiektów	wymienianych	powyżej	 (wy-
łącznie	jako	element	projektu	inwestycyjnego);
•	projekty	polegające	na	zabezpieczeniu	przed	zagrożeniami	obiektów	dziedzictwa	kulturowego;
Wspierane	są	także	przedsięwzięcia	wchodzące	w	skład	zintegrowanego	projektu	rozwoju	lokalnego	
Program	Rozwoju	Turystyki	w	obszarze	Kanału	Elbląskiego	i	Pojezierza	Iławskiego.
Poddziałanie	realizowane	jest	w	trybach:	konkursowym	i	indywidualnym.
Maksymalna	wartość	projektu:	do	20	mln	zł;	dla	projektów	dotyczących:	konserwacji	zabytków	ru-
chomych,	zabezpieczenia	zabytków	przed	kradzieżą	i	zniszczeniem:	do	4	mln	zł.	Minimalna	kwota	
wsparcia:	powyżej	500	tys.	zł.

Działanie 2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej
Celem	działania	jest	promocja	walorów	turystycznych	regionu	oraz	rozwój	i	upowszechnianie	konku-
rencyjnych	produktów	turystycznych.
Projekty	wspierane	w	Schemacie	A:	krajowa	i	zagraniczna	promocja	turystyczna	(w	tym	kulturowa)	
regionu	 i	środowisk	 lokalnych	obejmująca:	 tworzenie	strategii	 i	planów	promocji;	przeprowadzanie	
kampanii	 reklamowych;	 przeprowadzanie	 badań	 i	 analiz	marketingowych	 (wyłącznie	 jako	 element	
projektu).
Projekty	wspierane	w	Schemacie	B:	 rozbudowa	 regionalnego	systemu	 rezerwacji	 i	 informacji	 tury-
stycznej	(budowa,	modernizacja	i	adaptacja	pomieszczeń	już	istniejących	i	nowo	powstających	cen-
trów	i	punktów	informacji	turystycznej,	wraz	z	zakupem	wyposażenia).
Projekty	wspierane	w	Schemacie	C	dotyczą:	tworzenia	(np.	koncepcja)	i	popularyzacja	(wydawnic-
twa,	audycje	radiowe,	spoty	reklamowe	itp.)	produktów	turystycznych	w	kraju	i	poza	jego	granicami;	
opracowania	i	produkcji	pamiątek	i	emblematów	regionalnych	i	lokalnych	powiązanych	z	promocją	
walorów	 turystycznych	 regionu	 (projekt	wizualno-techniczny,	 produkcja);	 upowszechniania	 tradycji	
kulinarnych	wielokulturowego	społeczeństwa	Warmii	i	Mazur	w	kraju	i	poza	jego	granicami	(wydaw-
nictwa,	imprezy	promocyjne,	targi	kulinarne	itp.).
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W	Schemacie	D	wspierane	są	przedsięwzięcia	wchodzące	w	skład	zintegrowanego	projektu	rozwoju	
lokalnego	Program	Rozwoju	Turystyki	w	obszarze	Kanału	Elbląskiego	i	Pojezierza	Iławskiego.
Wśród	beneficjentów	działania	wymienione	są	organizacje	pozarządowe.
Działanie	realizowane	jest	w	trybach:	konkursowym	i	indywidualnym.
Kwoty	wsparcia:	Schemat	A:	minimalnie	5	mln	zł;	Schematy	B,	C	i	D:	minimalnie	300	tys.	zł;	Sche-
mat	A,	B,	D:	maksymalna	kwota	wsparcia	–	nie	dotyczy;	Schemat	C:	maksymalnie	600	tys.	zł.

priorytet 3: inFraStruktura Społeczna
Celem	priorytetu	 jest	 rozwój	nowoczesnej	gospodarki	 i	konkurencyjności	 regionu	opierającej	się	na	
szerokiej	dostępności	do	usług	społecznych	dobrej	jakości.

Działanie 3.1 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną
Celem	działania	 jest	poprawa	warunków	kształcenia	kadr	w	zawodach	użytecznych	dla	gospodarki	
regionu,	poprawie	 jakości	kształcenia	na	wszystkich	poziomach	 i	 stworzenie	możliwości	uzyskania	
przez	mieszkańców	wyższej	jakości	kwalifikacji.
Projekty	wspierane	w	Schemacie	A	obejmują	budowę,	rozbudowę	i	modernizację	istniejących	placó-
wek	i	obiektów	świadczących	usługi	z	zakresu	edukacji	zawodowej	(szkolnictwo	zawodowe	na	wszyst-
kich	poziomach	oraz	centra	kształcenia	praktycznego),	obejmujące	w	szczególności	budynki	szkolne,	
laboratoria	dydaktyczne,	sale	do	praktycznej	nauki	zawodu,	warsztaty	(wraz	z	niezbędnym	wyposaże-
niem);	zagospodarowanie	terenów	otaczających	wymienione	obiekty	(wyłącznie	jako	element	projek-
tu).	Priorytetowo	traktowane	są	inwestycje	w	szkołach	o	profilu	gastronomicznym	i	hotelarskim,	które	
kształcą	kadrę	średniego	szczebla	do	pracy	w	sektorze	turystyki.
Projekty	wspierane	w	Schemacie	B	obejmują	budowę,	rozbudowę	 i	modernizację	(wraz	z	wyposa-
żeniem)	 infrastruktury	dydaktycznej	w	uczelniach	wyższych	województwa	warmińsko-mazurskiego:	
laboratoria,	sale	wykładowe,	zagospodarowanie	terenów	otaczających	wymienione	obiekty	(wyłącznie	
jako	element	projektu).
Projekty	wspierane	w	Schemacie	C	obejmują	wyposażenie	szkół	wszystkich	typów	w	sprzęt	i	pomoce	
naukowe	optymalizujące	procesy	kształcenia.
Beneficjentami	są	m.in.	osoby	prawne	będące	organami	prowadzącymi	szkoły	i	placówki.
Działanie	realizowane	jest	w	trybach:	konkursowym	i	indywidualnym.
Kwoty	wsparcia:	Schemat	A:	minimalnie	500	tys.,	maksymalnie:	7	mln	zł;	Schemat	B:	minimalnie	
1	mln,	maksymalnie:	5	mln	zł;	Schemat	C:	minimalnie	50	tys.,	maksymalnie:	350	tys.	zł.

Działanie 3.2 wysoki poziom zabezpieczenia i dostępności medycznej i opiekuńczej
Organizacje	 pozarządowe	mogą	 się	 ubiegać	 o	 dofinansowanie	 w	 obu	 wyodrębnionych	 poddziała-
niach.

Poddziałanie 3.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia
Celem	poddziałania	jest	poprawa	jakości	opieki	zdrowotnej	i	opiekuńczej	w	województwie	warmiń-
sko-mazurskim	 poprzez	 podniesienie	 standardu	 usług	medycznych,	 zwiększenie	 dostępności	 do	
usług	świadczonych	przez	zakłady	opieki	zdrowotnej.
Projekty	wspierane	w	Schemacie	A	obejmują	doposażenie	placówek	medycznych	o	zasięgu	ponad-
lokalnym	w	sprzęt	i	aparaturę	medyczną.
Projekty	wspierane	w	 Schemacie	 B	 obejmują	 inwestycje	w	 obiekty	 i	 zakupy	wyposażenia:	 roz-
budowę	 i	modernizację	 obiektów	 ochrony	 zdrowia	 o	 zasięgu	 regionalnym	 (np.	 bloki	 operacyjne	
i	centralna	sterylizatornia)	oraz	działania,	w	wyniku	których	poprawie	ulegnie	opieka	paliatywna	
w	województwie	(rozbudowa	i	modernizacja	infrastruktury	tych	jednostek,	wraz	z	wyposażeniem).
Poddziałanie	realizowane	jest	w	trybie	konkursowym.
Wartość	projektów	w	Schemacie	A:	minimalnie	300	tys.,	maksymalnie:	1,6	mln	zł.	Kwoty	wsparcia	
w	Schemacie	B:	minimalnie	2	mln,	maksymalnie:	50	mln	zł.

Poddziałanie 3.2.2 Pozostała infrastruktura społeczna
Celem	poddziałania	jest	poprawa	jakości	usług	rehabilitacyjnych	w	województwie	warmińsko-ma-
zurskim	poprzez	podnoszenie	standardów	usług	dla	osób	uzależnionych	i	niepełnosprawnych.
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Rodzaje	projektów:
•	 tworzenie,	modernizacja	infrastruktury	ośrodków	uzależnień	dla	dzieci	i	młodzieży	lub	osób	doro-
słych	(inwestycje	w	budynki,	wraz	z	zakupem	wyposażenia);
•	 tworzenie	lub	modernizacja	kompleksowej	infrastruktury	służącej	wsparciu	osób	niepełnospraw-
nych,	łączącej	funkcje	rehabilitacyjne,	terapeutyczne,	noclegowe	(budynki,	wraz	z	basenami	reha-
bilitacyjnymi	 i	 salami	 rehabilitacji	 sportowej,	 ich	wyposażenie,	 zakup	 specjalistycznej	 aparatury	
i	urządzeń).
Poddziałanie	realizowane	jest	w	trybie	konkursowym.

priorytet 4: rozwÓJ, reStrukturyzacJa i rewitalizacJa MiaSt
Priorytet	zorientowany	jest	na	wzmocnienie	miast	o	wysokim	potencjale	rozwojowym	jako	atrakcyj-
nych	centrów	przedsiębiorczości,	usług	i	zamieszkiwania.

Działanie 4.1 Humanizacja blokowisk
Organizacje	pozarządowe	mogą	się	ubiegać	o	dofinansowanie	w	jednym	poddziałaniu.

Poddziałanie 4.1.2 wzmocnienie funkcji społecznych
Poddziałanie	 ma	 na	 celu	 ograniczenie	 negatywnych	 zjawisk	 społecznych	 za	 pomocą	 tworzenia	
usług	skierowanych	do	mieszkańców	blokowisk	(zwłaszcza	młodzieży),	,	do	czego	wykorzystuje	się	
pomieszczenia	i	budynki	znajdujące	się	w	zasobach	spółdzielni.
Wspierane	są	realizowane	na	obszarach	wyznaczonych	przez	gminy	w	Lokalnych	Programach	Re-
witalizacji	projekty,	które	zakładają	 renowację,	 remont	 i	adaptację	znajdujących	się	w	zasobach	
spółdzielni	mieszkaniowych	budynków	 i	 pomieszczeń	na	 cele	 kulturalne,	 sportowe,	 opiekuńcze,	
terapeutyczno-poradnicze,	informatyczne,	wraz	z	zagospodarowaniem	przyległego	otoczenia	i	za-
kupem	sprzętu	(środki	trwałe).	Projekty	te	są	powiązane	z	powstawaniem	miejsc	pracy	(poprzez	
oddziaływanie	projektu).
Poddziałanie	realizowane	jest	w	trybie	konkursowym.

Działanie 4.2 Rewitalizacja miast
Działanie	ma	na	celu	przywrócenie	obszarom	rewitalizowanym	możliwości	sprawnego	działania	po-
przez	zmianę	struktury	 terenów,	przywrócenie	 i	umieszczenie	nowych	 funkcji,	a	przede	wszystkim	
aktywizację	przestrzeni	i	jej	jakościową	zmianę.
Schemat	 A	wspiera	 projekty	 zakładające	 zagospodarowanie	 pustych	 przestrzeni	 w	 tkance	 urbani-
stycznej	miast,	połączone	z	poprawą	estetyki	przestrzeni	publicznych	oraz	związane	z	nadaniem	lub	
przywróceniem	im	funkcji	publicznych,	a	także	poprawę	funkcjonalności	ruchu	kołowego	i	pieszego	
i	poprawę	estetyki	przestrzeni	publicznych	(z	wyłączeniem	zabudowy	jednorodzinnej)	poprzez	realiza-
cję	kompleksowych	projektów	obejmujących	więcej	niż	jeden	element	z	wymienionych:
•	budowa,	remont,	przebudowa	placów,	rynków,	parków,	skwerów,	zieleńców,	alei,	zbiorników	wod-
nych,	obiektów	małej	architektury	itd.	oraz	zakup	niezbędnego	sprzętu;
•	 remont,	przebudowa	lub	modernizacja	dróg	stanowiących	drogę	wewnętrzną	obszaru	rewitalizowanego;
•	 remont,	przebudowa	drogowych	obiektów	inżynierskich	na	drogach	stanowiących	drogę	wewnętrz-
ną	obszaru	rewitalizowanego;
•	budowa,	 remont,	 przebudowa	 ciągów	 komunikacji	 pieszej,	 przejść	 dla	 pieszych,	 ścieżek	 rowe-
rowych,	 parkingów	 i	 związane	 z	 tym	prace	 infrastrukturalne	 oraz	 zakup	wyposażenia	pozwalający	
zwiększyć	bezpieczeństwo	pieszych	i	rowerzystów;
•	 tworzenie	 i	 rozbudowa	 systemów	monitoringu	w	 celu	 podniesienia	 bezpieczeństwa	 publicznego	
w	tym	budowa	lub	remont	oświetlenia,	zakup	i	instalacja	systemów	monitoringu	ulicznego;
•	nadanie	 obiektom	zdegradowanym	 funkcji	 kulturalnych	 i	 edukacyjnych:	 renowacja,	 przebudowa	
i	remont	obiektów	budowlanych,	wraz	z	zagospodarowaniem	przyległego	otoczenia	i	zakupem	sprzętu	
(środki	trwałe);
Wsparciem	w	Schemacie	A	objęte	są	również	projekty	zakładające:
•	 renowację	i	rewaloryzację	obiektów	o	wartości	architektonicznej	i	znaczeniu	historycznym	znajdu-
jących	się	w	rejestrze	zabytków,	wraz	z	zagospodarowaniem	przyległego	terenu	 i	zakupem	sprzętu	
(środki	trwałe),	z	możliwością	zmiany	funkcji;
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•	 renowację	 i	 rewaloryzację	 obiektów	o	wartości	 architektonicznej	 i	 znaczeniu	historycznym	znaj-
dujących	się	w	ewidencji	zabytków,	z	koniecznością	przywrócenia	lub	nadania	nowej	funkcji,	wraz	
z	zagospodarowaniem	przyległego	terenu	i	zakupem	sprzętu	(środki	trwałe);
•	przebudowę	lub	remont	publicznej	infrastruktury	do	rozwoju	funkcji	turystycznych,	rekreacyjnych	
i	sportowych,	połączone	z	działalnością	gospodarczą,	np.	obiekty	użyteczności	publicznej,	wraz	z	za-
gospodarowaniem	terenu	i	zakupem	sprzętu	(środki	trwałe);
•	 tworzenie	warunków	lokalowych	i	infrastrukturalnych	dla	rozwoju	małych	i	średnich	przedsiębiorstw	
poprzez	przebudowę,	remont	oraz	adaptację	budynków	o	wartości	architektonicznej	i	znaczeniu	hi-
storycznym	(wpisane	do	rejestru	zabytków	lub	do	ewidencji	zabytków),	użyteczności	publicznej	oraz	
zdegradowanych,	w	celu	nadania	lub	przywrócenia	im	funkcji	gospodarczych,	z	wyłączeniem	projek-
tów	mających	na	celu	wynajem	rewitalizowanych	powierzchni;
•	wymianę,	remont	lub	przebudowę	zdegradowanej	infrastruktury	technicznej	w	zakresie:	sieci	wo-
dociągowej,	 kanalizacji	 sanitarnej	 i	 deszczowej,	 ciepłowniczej	 i	 energetycznej,	 telekomunikacyjnej	
(jedynie	jako	element	stanowiący	integralną	część	projektu,	w	ramach	którego	realizowane	są	inne	
typy	projektów	przewidziane	w	tym	działaniu).
Schemat	B	wspiera	przedsięwzięcia	wchodzące	w	skład	zintegrowanego	projektu	rozwoju	lokalnego	
Program	Rozwoju	Turystyki	w	obszarze	Kanału	Elbląskiego	i	Pojezierza	Iławskiego.
Wsparcie	mogą	otrzymać	projekty	generujące	wartość	dodaną	dla	gospodarki,	powiązane	z	powsta-
waniem	miejsc	pracy.	Dofinansowanie	uzyskać	mogą	jedynie	projekty	znajdujące	się	na	terenie	miast,	
o	wysokim	i	przeciętnym	potencjale	rozwojowym,	zlokalizowanych	w	uznanych	i	potencjalnych	rejo-
nach	turystycznych	(na	obszarach	wyznaczonych	przez	gminy	w	Lokalnych	Programach	Rewitalizacji).
Wśród	beneficjentów	wymienione	są	organizacje	pozarządowe.
Działanie	realizowane	jest	w	trybach:	konkursowym	i	indywidualnym.
Maksymalna	wartość	projektu	to	10	mln	zł	(dotyczy	przebudowy	lub	remontu	publicznej	infrastruktury	
do	rozwoju	funkcji	turystycznych,	rekreacyjnych	i	sportowych,	połączona	z	działalnością	gospodarczą,	
np.	obiektów	użyteczności	publicznej,	wraz	z	zagospodarowaniem	terenu	 i	 zakupem	sprzętu,	o	 ile	
projekt	polega	na	termomodernizacji	budynków	użyteczności	publicznej).

Działanie 4.3 Restrukturyzacja terenów powojskowych i poprzemysłowych
Działanie	ma	na	celu	zwiększenie	atrakcyjności	gospodarczej	i	inwestycyjnej	terenów	powojskowych	
i	terenów	poprzemysłowych	oraz	nadanie	im	nowych	funkcji	gospodarczych	i	społecznych.
Rodzaje	projektów:
•	przygotowanie	terenu	pod	realizację	nowych	inwestycji	gospodarczych	obejmujących	rozwiązania	
kompleksowe.	 Kwalifikują	 się	 projekty	 realizujące	 przynajmniej	 dwa	 typy	 przedsięwzięć	 z	 wymie-
nionych:	wyburzanie	obiektów,	które	utraciły	właściwości	użytkowe;	 rekultywacja	gruntów	poprzez	
przywrócenie	 naturalnego	 ukształtowania	 terenu	 lub	 osiągnięcie	 przez	 glebę	 zawartości	 substancji	
zgodnych	z	wymaganymi	standardami;	budowa,	przebudowa	i/lub	remont	zdegradowanej	infrastruk-
tury	 technicznej	w	zakresie:	 sieci	wodociągowej,	kanalizacji	 sanitarnej	 i	deszczowej,	ciepłowniczej	
i	 energetycznej,	 telekomunikacyjnej;	 budowa,	 remont,	 przebudowa	 ciągów	 komunikacji	 pieszej,	
przejść	dla	pieszych,	ścieżek	rowerowych,	parkingów	i	związane	z	tym	prace	infrastrukturalne	oraz	
zakup	wyposażenia	pozwalający	zwiększyć	bezpieczeństwo	pieszych	i	rowerzystów.
•	 renowacja,	 remont	 i	 adaptacja	 istniejącej	 zabudowy,	w	 tym	adaptacja	 zabudowy	o	wartości	 ar-
chitektonicznej	 i	 znaczeniu	historycznym,	na	potrzeby	prowadzenia	działalności	 gospodarczej	 i/lub	
społecznej	(wraz	z	zagospodarowaniem	terenu	funkcjonalnie	powiązanego	z	obiektem).	Działania	te	
mogą	być	powiązane	z	budową	nowych	obiektów	stanowiących	integralną	cześć	przedsięwzięcia,	bez	
których	nadanie	nowych	funkcji	nie	byłoby	możliwe.
Projekty	są	realizowane	na	obszarach	wyznaczonych	przez	gminy	w	Lokalnych	Programach	Rewita-
lizacji.
Wśród	beneficjentów	wymienione	są	organizacje	pozarządowe.
Działanie	realizowane	jest	w	trybie	konkursowym.

priorytet 6: ŚrodowiSko przyrodnicze
Celem	priorytetu	jest	wzmocnienie	pozycji	województwa	w	europejskich	sieciach	przyrodniczych	po-
przez	poprawę	lub	zachowanie	dobrego	stanu	środowiska	i	zapobieganie	jego	degradacji.
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Działanie 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i moder-
nizację infrastruktury ochrony środowiska
Organizacje	mogą	ubiegać	się	o	dofinansowanie	w	ramach	wszystkich	trzech	poddziałań.

Poddziałanie 6.1.1 Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi
Celem	 poddziałania	 jest	 ochrona	 powierzchni	 ziemi	 poprzez:	 likwidację	 zagrożeń	 wynikających	
ze	 składowania	 odpadów,	 zagospodarowanie	 odpadów	 komunalnych	 i	 niebezpiecznych	 zgodnie	
z	Planem	Gospodarki	Odpadami	Województwa	Warmińsko-Mazurskiego	(WPGO)	oraz	nieczystości	
ciekłych.
Rodzaje	projektów:
•	kompleksowe	 systemy	 gospodarowania	 odpadami	 komunalnymi	 w	 ramach	 wyznaczonych	
w	WPGO	 rejonów	 gospodarki	 odpadami	 (RGO),	m.in.	 poprzez	wdrażanie	 segregacji	 i	 wtórnego	
wykorzystania	 odpadów	oraz	 budowę:	 punktów	 selektywnego	 zbierania	 odpadów	 komunalnych;	
składowisk	(jako	elementów	zakładu	zagospodarowania	odpadów);	instalacji	umożliwiających	przy-
gotowanie	odpadów	do	procesów	odzysku	i/lub	unieszkodliwiania	itp.);
•	projekty	polegające	na	likwidacji	zagrożeń	wynikających	ze	składowania	odpadów	i	dostosowanie	
istniejących	składowisk	odpadów	do	obowiązujących	przepisów,	o	ile	wynika	to	z	WPGO	i	stanowi	
element	systemu	gospodarowania	odpadami	w	ramach	RGO	(m.in.	poprzez	rekultywację	składo-
wisk,	wdrażanie	segregacji,	unieszkodliwiania	i/lub	odzysku	odpadów	niebezpiecznych	itp.);
•	budowa	 i	 modernizacja	 instalacji	 do	 unieszkodliwiania	 i/lub	 odzysku	 odpadów	 komunalnych	
z	odzyskiem	energii,	o	ile	wynika	to	z	WPGO	i	stanowi	element	systemu	gospodarowania	odpadami	
w	ramach	RGO.
Poddziałanie	realizowane	jest	w	trybach:	konkursowym	i	indywidualnym.

Poddziałanie 6.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa 
Celem	poddziałania	jest	ochrona	wód	powierzchniowych	i	podziemnych	poprzez	budowę,	rozbu-
dowę	i	modernizację	systemów	kanalizacji	zbiorczej,	kanalizacji	deszczowej	i	oczyszczalni	ścieków	
oraz	inwestycje	w	zakresie	sieci	i	urządzeń	wodociągowo-kanalizacyjnych.
Wspierane	są	kompleksowe	projekty	z	gospodarki	wodno-ściekowej,	usytuowane	na	terenie	aglo-
meracji	poniżej	15	tys.	RLM	(równoważnej	liczby	mieszkańców),	w	szczególności	projekty	polega-
jące	na:
§	 budowie,	rozbudowie	lub	modernizacji	oczyszczalni	ścieków	komunalnych;
§	 budowie	i	modernizacji	systemów	kanalizacji	zbiorczej;
§	 budowie	 i	modernizacji	sieci	kanalizacji	deszczowej	(tylko	w	uzasadnionych	przypadkach	jako	
element	kompleksowego	projektu,	realizowanego	łącznie	z	systemami	odbioru	ścieków);
§	 budowie	 i	modernizacji	 systemów	zaopatrzenia	w	wodę	 (tylko	w	uzasadnionych	przypadkach	
jako	element	kompleksowego	projektu,	realizowanego	łącznie	z	systemami	odbioru	ścieków).
Poddziałanie	realizowane	jest	w	trybach	konkursowym	i	indywidualnym.

Poddziałanie 6.1.3 system odbioru nieczystości z łodzi na jeziorach
Celem	poddziałania	 jest	ochrona	i	utrzymanie	czystości	 jezior	mazurskich	i	 ich	brzegów	poprzez	
stworzenie	sieci	punktów	odbioru	odpadów	stałych	i	płynnych	z	łodzi.
W	ramach	poddziałania	realizowany	jest	projekt	indywidualny	obejmujący	dwa	typy	działań:	bu-
dowę	lub	modernizację	przystani	żeglarskich	umożliwiających	odbiór	odpadów	stałych	i	płynnych	
z	łodzi	na	jeziorach	oraz	zakup	łodzi	hybrydowych	działających	na	rzecz	ochrony	środowiska	i	bez-
pieczeństwa	na	jeziorach.
Poddziałanie	realizowane	jest	w	trybie	indywidualnym.

Działanie 6.2 ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami
Organizacje	mogą	ubiegać	się	o	dofinansowanie	w	obu	wyodrębnionych	poddziałaniach.

Poddziałanie 6.2.1 wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
Celem	poddziałania	jest	ochrona	przed	zanieczyszczeniami	powietrza	poprzez	realizację	projektów	
dotyczących	odnawialnych	źródeł	energii.
Rodzaje	projektów:
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•	 inwestycje	w	infrastrukturę	wytwarzania,	magazynowania	i	przesyłu	energii	odnawialnej;
•	 inwestycje	wykorzystujące	nowoczesne	technologie	oraz	know-how	w	zakresie	wykorzystania	odna-
wialnych	źródeł	energii.
Poddziałanie	realizowane	jest	w	trybie	konkursowym.
Maksymalna	wartość	projektu	to	20	mln	zł	(w	przypadku	inwestycji	w	zakresie	wytwarzania	energii	
elektrycznej	z	biomasy	lub	biogazu	–	10	mln	zł).

Poddziałanie 6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne
Celem	poddziałania	jest	wzrost	zabezpieczenia	regionu	na	wypadek	klęsk	żywiołowych	i	katastrof	
ekologicznych.
Rodzaje	projektów:
•	kompleksowe	projekty	mające	na	celu	zwolnienie	szybkości	odpływu	wód	opadowych	oraz	zwięk-
szenie	retencyjności	zlewni;
•	modernizacja	 i	 poprawa	 stanu	 technicznego	 urządzeń	 przeciwpowodziowych	 (np.	 zbiorników	
hydrotechnicznych,	przepompowni,	polderów,	wałów	przeciwpowodziowych	itp.);
•	budowa	infrastruktury	technicznej	urządzeń	przeciwpowodziowych	(w	określonych	przypadkach);
•	 tworzenie	 i	 rozbudowywanie	 systemów	 lokalnego	monitoringu	 środowiskowego	 (w	 tym	m.in.	
wdrażanie	nowych	narzędzi	i	metod	obserwacji	środowiska);
•	 opracowywanie,	wdrażanie	oraz	modernizacja	baz	danych,	dotyczących	gromadzenia	i	przetwa-
rzania	danych	o	środowisku	oraz	systemów	przekazywania	tych	informacji	mieszkańcom;
•	wzmocnienie	monitoringu	wód	morskich;
•	wzmocnienie	 systemu	wytwarzania	 i	 udostępniania	 danych	 i	 informacji	 na	 potrzeby	 ochrony	
przed	polami	elektromagnetycznymi	i	promieniowaniem	jonizującym;
•	wyposażenie	jednostek	ratownictwa	w	specjalistyczny	sprzęt.
Poddziałanie	realizowane	jest	w	trybie	konkursowym.
Wartość	projektu:	w	przypadku	budowy,	modernizacji	i	poprawy	stanu	technicznego	urządzeń	prze-
ciwpowodziowych	oraz	regulacji	cieków	wodnych,	modernizacji	i	budowy	małych	zbiorników	reten-
cyjnych–	poniżej	40	mln	zł;	w	przypadku	monitoringu	środowiskowego	oraz	doposażenia	jednostek	
ratownictwa	–	poniżej	4	mln	zł.

priorytet 7: inFraStruktura SpołeczeŃStwa inForMacyJneGo
Celem	priorytetu	jest	zwiększenie	dostępu	do	sieci	i	wykorzystania	technik	informatycznych	w	gospo-
darce,	sektorze	publicznym	i	sferze	społecznej.

Działanie 7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 
Celem	działania	jest	zapewnienie	dostępu	do	szerokopasmowego	internetu	zainteresowanym	gospo-
darstwom	 domowym,	 przedsiębiorstwom,	 jednostkom	 administracji,	 instytucjom	 edukacyjnym	 na	
obszarze	całego	województwa,	szczególnie	tam	gdzie	nie	są	opłacalne	inwestycje	prywatnych	inwe-
storów.
Przykładowe	projekty:
•	budowa,	 rozbudowa	 i	modernizacja	 sieci	 szerokopasmowego	 dostępu	 do	 internetu	 na	 poziomie	
osiedla,	kampusu	uniwersyteckiego	 lub	szkolnego,	 sołectwa,	miasta,	wsi,	 gminy,	powiatu,	a	 także	
grup	gmin	i/lub	powiatów	tworzących	wspólne	projekty;
•	 rozbudowa	sieci	światłowodowej	na	poziomie	lokalnym	przy	wykorzystaniu	synergii	z	prowadzony-
mi	publicznymi	inwestycjami	w	zakresie	budowy,	rozbudowy	i	remontów	dróg,	wodociągów,	kanaliza-
cji,	sieci	ciepłowniczych	itp.;
•	budowa	bezprzewodowych	sieci	szerokopasmowego	dostępu	do	internetu;
•	 tworzenie	nowych	i	dalszy	rozwój	istniejących	sieci	publicznych	punktów	zapewniających	dostęp	do	
internetu	szerokopasmowego;
•	 tworzenie	i	rozbudowa	platform	zarządzania	siecią	informatyczną	oraz	elektronicznych	systemów	
obsługi	użytkowników	sieci	w	zakresie	zarządzania	dostępem,	bezpieczeństwa	oraz	zapewnienia	bez-
problemowej	wymiany	danych	interoperacyjności	systemów	informatycznych;
•	 tworzenie	rozwiązań	informatycznych	umożliwiających	obiektywne	testowanie	jakości,	bezpieczeń-
stwa	i	interoperacyjności	platform	i	systemów	informatycznych.
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Wśród	beneficjentów	wymieniono	m.in.	organizacje	pozarządowe.
Działanie	realizowane	jest	w	trybach:	konkursowym	i	indywidualnym.
Minimalna	kwota	wsparcia	wynosi	50	tys.	zł.

Działanie 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych
We	 wszystkich	 poddziałaniach	 wśród	 beneficjentów	 wymieniono	 m.in.:	 organizacje	 pozarządowe,	
osoby	prawne	będące	organami	prowadzącymi	szkoły	i	placówki	oraz	instytucje	otoczenia	biznesu.
Preferowane	są	projekty	realizowane	na	terenach	wiejskich	i	w	małych	miastach.	Zgłaszane	projekty	
muszą	wykazywać	charakter	regionalny	lub	lokalny.

Poddziałanie 7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli 
Celem	poddziałania	jest	intensyfikacja	rozwoju	wysokiej	jakości	usług	cyfrowych	oraz	szybkie	po-
większenie	wartościowych	i	potrzebnych	treści	w	internecie,	którymi	będą	zainteresowani	miesz-
kańcy	i	przedsiębiorcy	Warmii	i	Mazur.
Przykładowe	projekty:
•	 rozwój	 i	promocja	e-usług	publicznych	bazujących	na	nowoczesnej	 i	sprawnej	e-administracji,	
budowa	 lub	 rozbudowa	 systemów	udostępniających	 e-usługi	 publiczne	w	 zakresie	 administracji	
publicznej,	turystyki,	gospodarki	komunalnej	(w	tym	portali	oraz	tematycznych	modułów	i	serwi-
sów	informacyjnych),	sprawnej	organizacji.	wewnętrznej	(back-office),	sprawnej	obsługi	obywateli	
(front-office)	oraz	zapewnienia	interoperacyjności	systemów;	projekty	wymiany	informacji	oraz	e-
-obiegu	dokumentów	w	zakresie	e-administracji:	systemów	elektronicznej	archiwizacji	dokumen-
tów,	systemów	bazodanowych;	integracja	systemów;	budowa	i	rozbudowa	systemów	transmisji	da-
nych	między	jednostkami	administracji	publicznej,	geograficzne	systemy	informacji	przestrzennej;
•	 rozwój	i	promocja	serwisów	w	zakresie	e-zdrowia	umożliwiających	powszechny	i	tani	dostęp	do	
informacji	i	serwisów	dotyczących	zdrowia;
•	budowa	lub	rozbudowa	systemów	autentykacji	i	identyfikacji	użytkowników,	klientów	usług	pu-
blicznych,	w	tym	rozbudowa	Infrastruktury	Klucza	Publicznego;
•	 rozwój	i	promocja	serwisów	w	zakresie	e-edukacji	i	e-oświaty	umożliwiających	powszechny	i	tani	
dostęp	mieszkańców	do	informacji	i	serwisów	dotyczących	edukacji	szkolnej	i	akademickiej,	a	także	
edukacji	pozaszkolnej	i	pozaakademickiej;
•	projekty	pozyskania	lub/i	przełożenia	treści,	zasobów	informacyjnych	oraz	danych:	tekstowych,	
graficznych	i/lub	audiowizualnych	dostępnych	w	formie	analogowej	na	formę	cyfrową,	w	tym	digi-
talizacja	zasobów	dziedzictwa	kulturowego;
•	 tworzenie	i	rozwój	serwisów	i	portali	społecznościowych,	ze	szczególnym	uwzględnieniem	osób	
i	środowisk	zagrożonych	wykluczeniem	społecznym.
Poddziałanie	realizowane	jest	w	trybie	konkursowym.
Wartość	projektu	z	zakresu	społeczeństwa	informacyjnego	dla	celów	dydaktycznych	w	publicznych	
szkołach	wyższych:	poniżej	20	mln	zł.	Minimalna	kwota	wsparcia:	20	tys.	zł.

Poddziałanie 7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP
Celem	poddziałania	jest	intensyfikacja	rozwoju	wysokiej	jakości	usług	cyfrowych	i	aplikacji	dla	ma-
łych	średnich	przedsiębiorstw	(MŚP)	na	obszarze	województwa	warmińsko-mazurskiego.
Rodzaje	projektów:
•	 rozwój	i	promocja	e-usług	umożliwiających	na	Warmii	i	Mazurach	budowanie	i	rozwój	regionalnej	
i	lokalnej	gospodarki	opartej	na	wiedzy,	w	tym	budowa	lub	rozbudowa	systemów	udostępniających	
e-usługi	w	zakresie	e-handlu,	turystyki,	tworzenia	sieci	kooperacji	między	przedsiębiorstwami	przy	
wykorzystaniu	narzędzi	i	platform	elektronicznych;	tworzenie	lub	uczestnictwo	w	wirtualnych	orga-
nizacjach	sieciowych;
•	 tworzenie	i	rozbudowa	narzędzi	i	systemów	informatycznych	w	MŚP	prowadzących	do	osiągania	
sprawnej	organizacji	wewnętrznej	(back-office),	sprawnej	obsługi	klientów	(front-office)	oraz	za-
pewnienia	interoperacyjności	systemów;
•	projekty	w	zakresie	integracji	działań	biznesowych	między	współpracującymi	firmami,	wymiany	
informacji	oraz	e-obiegu	dokumentów,	systemów	elektronicznej	archiwizacji	dokumentów,	syste-
mów	bazodanowych,	integracji	systemów,	budowy	i	rozbudowy	systemów	transmisji	danych	mię-
dzy	MŚP	i	ich	kontrahentami;



•	 tworzenie	i	rozwój	serwisów	i	portali	społecznościowych	oraz	usług	on line	dla	firm.
Poddziałanie	realizowane	jest	w	trybie	konkursowym.
Minimalna	kwota	wsparcia:	10	tys.	zł.

Poddziałanie 7.2.3 Kształcenie kadr dla informatyki
Celem	poddziałania	jest	przyspieszenie	rozwoju	wysokiej	jakości	usług	dla	MŚP	świadczonych	przez	
wykwalifikowaną	kadrę	informatyczną	na	terenie	województwa	warmińsko-mazurskiego.
Wsparciem	 objęte	 są	 projekty	 zakładające	 budowę	 bazy	 dydaktyczno-laboratoryjnej	 w	 szkołach	
ponadgimnazjalnych,	centrach	i	instytucjach	szkoleniowych	oraz	uczelniach	wyższych.
Poddziałanie	realizowane	jest	w	trybie	konkursowym.
Maksymalna	wartość	projektu:	poniżej	20	mln	zł.	Minimalna	kwota	wsparcia:	10	tys.	zł.
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15. wielkopolSki reGionalny proGraM operacyJny
Głównym	celem	programu	jest	wzmocnienie	potencjału	rozwojowego	Wielkopolski	na	rzecz	wzrostu	
konkurencyjności	i	zatrudnienia.

Priorytety:
1.	Konkurencyjność	przedsiębiorstw;
2.	Infrastruktura	komunikacyjna;
3.	Środowisko	przyrodnicze;
4.	Rewitalizacja	obszarów	problemowych;
5.	Infrastruktura	dla	kapitału	ludzkiego;
6.	Turystyka	i	środowisko	kulturowe;
7.	Pomoc	techniczna.

Instytucją	Zarządzającą	jest	Urząd	Marszałkowski	Województwa	Wielkopolskiego	(Departament	Poli-
tyki	Regionalnej,	Departament	Wdrażania	Programu	Regionalnego).	Instytucją	Pośredniczącą	jest	Wo-
jewódzki	fundusz	Ochrony	Środowiska	i	Gospodarki	Wodnej	w	Poznaniu	(w	zakresie	priorytetu	3.).

priorytet 1: konkurencyJnoŚĆ przedSiĘBiorStw
Celem	priorytetu	jest	doprowadzenie	do	podwyższenia	konkurencyjności	regionalnej	gospodarki	przy	
wykorzystaniu	istniejącego	potencjału.
Organizacje	pozarządowe	mogą	się	ubiegać	o	dotację	w	ramach	jednego	działania.

Działanie 1.5 wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną strategią Innowacji
Celem	działania	jest	wzmocnienie	regionalnego	systemu	innowacyjnego	poprzez	wzmocnienie	poten-
cjału	sfery	badawczo-rozwojowej	oraz	instytucji	otoczenia	biznesu.
W	Schemacie	III	Inwestycje	we	wsparcie	instytucji	otoczenia	biznesu	na	terenach	miejskich	wspierane	są	
projekty	zakładające	tworzenie	nowych	i	rozwój	istniejących	instytucji	otoczenia	biznesu	na	terenach	miej-
skich.	Realizowane	są	realizowane	w	ramach	inicjatywy	JESSICA	(Joint	European	Support	for	Sustainable	
Investment	In	City	Areas)	i	muszą	wynikać	z	Zintegrowanych	Planów	Rozwoju	Obszarów	Miejskich.
W	 grupie	 docelowej,	wśród	 podmiotów	 bezpośrednio	 korzystających	 z	 pomocy,	 znalazły	 się	m.in.	
organizacje	pozarządowe.

Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki
Celem	działania	jest	budowa	kompleksowego	systemu	zarządzania	promocją	inwestycyjną	i	gospodar-
czą	Wielkopolski,	obejmującego	działania	programowe,	informacyjne,	budowę	potencjału	instytucjo-
nalnego,	przedsięwzięcia	promocyjne	oraz	wsparcie	uczestników	regionalnych	działań	promocyjnych.
Przykładowe	projekty:
•	 tworzenie	instrumentów	promocji:	programowych:	opracowanie	strategii	promocji	gospodarczej	wo-
jewództwa,	ze	szczególnym	uwzględnieniem	promocji	inwestycyjnej	oraz	szczegółowych	dokumentów	
wykonawczych	(analizy,	ekspertyzy,	badania	rynków)	niezbędnych	dla	realizacji	pozostałych	elemen-
tów	projektu	oraz	informacyjnych:	stworzenie	i	udostępnienie	w	internecie	elektronicznej	bazy	ofert	
inwestycyjnych	województwa	wielkopolskiego;
•	 realizacja	 działań	promocyjnych:	 udział	w	najważniejszych	wydarzeniach	w	 tym	 zakresie	 (targi,	
wystawy)	oraz	własnych	przedsięwzięć	promocyjnych	(misje	handlowe);
•	wsparcie	uczestników	działań	promocyjnych,	 zarówno	podmiotów	publicznych,	 jak	 i	przedsiębiorstw,	
realizowanych	w	ramach	projektu	(uczestnictwo	w	targach,	misjach	handlowych,	forach	gospodarczych).
Działanie	realizowane	jest	w	trybie	indywidualnym.

priorytet 2: inFraStruktura koMunikacyJna
Celem	priorytetu	jest	podniesienie	jakości,	likwidacja	różnic	wewnątrzregionalnych	oraz	powiązanie	
z	systemami	zewnętrznymi	niezbędnej	do	tego	infrastruktury:	drogowej,	kolejowej,	transportu	zbioro-
wego,	lotniczej	oraz	informatycznej	w	Wielkopolsce.
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Działanie 2.7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
Celem	działania	jest	przekształcenie	Wielkopolski	w	region	kreujący	swój	rozwój	na	podstawie	nowych	
zasobów	wiedzy	i	rozwiązań	innowacyjnych	w	zakresie	technologii	informacyjno-telekomunikacyjnych	
oraz	rozwoju	zintegrowanej	regionalnej	infrastruktury	teleinformatycznej	sektora	publicznego	powiąza-
nej	z	centralnymi,	dziedzinowymi	oraz	lokalnymi	systemami	informatycznymi.
Przykładowe	projekty:
•	budowa	lub	rozbudowa	lokalnych	lub	regionalnych	szerokopasmowych	i	bezpiecznych	sieci,	współ-
działających	 ze	 szkieletowymi	 sieciami	 regionalnymi	 lub	 krajowymi,	 przy	wykorzystaniu	 nowocze-
snych	technologii	(urządzenia	sieciowe,	kanalizacja	teletechniczna,	maszty,	budynki,	pomieszczenia,	
światłowody);
•	budowa	i	wdrażanie	platform	elektronicznych	służących	systemowi	wspomagania	zarządzania	na	
poziomie	wojewódzkim,	powiatowym	i	gminnym	(oprogramowanie	platformy	elektronicznej,	kompu-
tery	i	urządzenia	sieciowe,	urządzenia	do	podpisu	elektronicznego);
•	projekty	infrastrukturalne	związane	z	przygotowaniem	instytucji	publicznych	(np.	lokalnej	i	regional-
nej	administracji	samorządowej,	ochrony	zdrowia,	edukacji,	oświaty,	rynku	pracy,	gospodarki	komu-
nalnej),	do	elektronicznego	obiegu	dokumentów,	elektronicznej	archiwizacji	dokumentów	oraz	rozwoju	
elektronicznych	usług	dla	ludności,	w	tym	z	wykorzystaniem	podpisu	elektronicznego;
•	 tworzenie	infokiosków	i	publicznych	punktów	dostępu	do	internetu	z	połączeniem	szerokopasmo-
wym,	np.	w	obiektach	publicznie	dostępnych	(bibliotekach	publicznych,	domach	kultury,	szkołach,	
szkołach	wyższych,	świetlicach	gminnych);
•	budowa	systemów	informacji	przestrzennej	służących	gromadzeniu,	integracji	i	udostępnianiu	przez	
internet	aktualnych	danych	przestrzennych,	wraz	z	usługami	wspomagającymi	zarządzanie	na	szcze-
blu	jednostek	samorządowych	(integracja	i	wspólna	prezentacja	warstw	informacyjnych,	ortofotoma-
py,	cyfrowych	map	rożnej	skali,	planów	miast);
•	projekty	 z	 zakresu	 telemedycyny:	 dostarczenie	 szpitalom	 i	 innym	placówkom	medycznym	połą-
czeń	szerokopasmowych	w	celu	 realizacji	usług	 telemedycznych	w	Wielkopolsce	oraz	wyposażenie	
placówek	medycznych	w	niezbędną	aparaturę	i	oprogramowanie	umożliwiające	realizację	zdalnych	
konsultacji	telemedycznych;
•	projekty	infrastrukturalne	z	zakresu	e-edukacji:	stworzenie	i	udostępnianie	łączy	do	kształcenia	na	
odległość	 i	doskonalenia	zawodowego;	 rozszerzanie	studentom	dostępu	do	nowoczesnych	narzędzi	
i	technik	informacyjnych;	dostarczenie	szkołom	i	innym	placówkom	edukacyjnym	połączeń	szerokopa-
smowych	do	realizacji	usług	edukacyjnych	w	Wielkopolsce	oraz	tworzenie	pracowni	komputerowych	
(sieciowanie,	oprogramowanie,	zakup	komputerów).
•	projekty	dotyczące	 regionalnych	 i	 lokalnych	zasobów	cyfrowych	promujących	kulturę	 i	 turystykę	
regionu:	stworzenie,	wdrożenie	 i	udostępnienie	systemu,	zakup	oprogramowania	dotyczącego	digi-
talizacji	zasobów	bibliotecznych,	archiwalnych,	filmowych	i	muzealnych	oraz	tworzenie	wirtualnych	
muzeów,	galerii,	fonotek,	fototek,	filmotek,	cyfrowych	bibliotek	(w	tym	zbiorów	zabytkowych).
Wśród	beneficjentów	tego	działania	wymieniono	m.in.:	osoby	prawne	będące	organami	prowadzącymi	
szkoły	i	placówki	oświatowe;	placówki	oferujące	kształcenie	ustawiczne	i	praktyczne	w	formach	po-
zaszkolnych;	organizacje	pozarządowe	zgodnie	z	Ustawą	z	24	kwietnia	2003	r.	o	działalności	pożytku	
publicznego	i	wolontariacie.
Działanie	realizowane	jest	w	trybach:	konkursowym	i	indywidualnym.
Dla	projektów	dotyczących	tworzenia	wirtualnych	muzeów,	galerii,	fonotek,	filmotek,	cyfrowych	biblio-
tek	(w	tym	zbiorów	zabytkowych)	wartość	projektu	wynosi	maksymalnie	4	mln	zł	kosztów	kwalifiko-
wanych.	Dla	projektów	dotyczących	tworzenia	wirtualnych	muzeów,	galerii,	fonotek,	fototek,	filmotek,	
cyfrowych	bibliotek	(w	tym	zbiorów	zabytkowych)	maksymalna	kwota	wsparcia	wynosi	2	mln	zł.

priorytet 3: ŚrodowiSko przyrodnicze
Celem	priorytetu	jest	poprawa	stanu	regionu	w	obszarze	środowiska,	w	szczególności	chodzi	o:	zredu-
kowanie	ilości	zanieczyszczeń	odprowadzanych	do	wód,	ziemi	i	emitowanych	do	atmosfery,	poprawę	
jakości	powietrza,	wód	 i	gruntów,	wzrost	 racjonalności	gospodarowania	zasobami	środowiska	oraz	
prowadzenie	rekultywacji	terenów	zdegradowanych.
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Działanie 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku
Celem	działania	jest	zmniejszenie	zanieczyszczenia	powietrza	w	regionie.
Przykładowe	projekty:
•	 termomodernizacja	lokalnego	źródła	ciepła	i/lub	lokalnych	ciepłowniczych	sieci	przesyłowych;
•	 termomodernizacja	obiektów	użyteczności	publicznej,	w	tym	system	grzewczy;
•	budowa	 i	 przebudowa	 (modernizacja)	 lokalnych	 systemów	 zaopatrzenia	 w	 energię	 elektryczną	
(średnie	napięcia),	gaz	oraz	energię	cieplną;
•	 instalacja	i	przebudowa	(modernizacja)	urządzeń	filtrujących	gazy	i	urządzeń	odpylających	w	lokal-
nych	systemach	grzewczych.
Działanie	realizowane	jest	w	trybie	konkursowym.
Wartość	projektów:	od	1	mln	do	20	mln	zł	(z	wyjątkiem:	projektów	termomodernizacji	budynków	uży-
teczności	publicznej,	dla	których	wartość	wydatków	kwalifikowalnych	wynosi	od	1	mln	do	10	mln	zł;	
lokalnych	systemów	zaopatrzenia	w	gaz	–	do	8	mln	zł).

Działanie 3.3 wsparcie ochrony przyrody
Celem	działania	jest	odbudowa	i	utrzymanie	stanu	przyrody,	jej	czynna	ochrona	oraz	edukacja	i	pro-
mocja	ochrony	przyrody.
Przykładowe	projekty:
•	 odbudowa	zdegradowanych	siedlisk	nieleśnych,	leśnych	i	wodnych	oraz	czynna	ich	ochrona	(o	war-
tości	od	100	tys.	do	400	tys.	zł	kosztów	kwalifikowanych);
•	budowa	infrastruktury	na	obszarach	chronionych	(w	tym	Natura	2000),	oraz	wyposażenie	centrów	
edukacji	ekologicznej	(od	50	tys.	do	400	tys.	zł	kosztów	kwalifikowanych);
•	 ochrona	gatunków	o	zagrożonych	pulach	genowych	(od	100	tys.	do	400	tys.	zł	kosztów	kwalifiko-
wanych);
•	 kampanie	promocyjne	 i	 informacyjne	oraz	 imprezy	masowe	na	poziomie	ponadpowiatowym	(od	
100	tys.	do	400	tys.	zł	kosztów	kwalifikowanych);
•	przejścia	dla	zwierząt	i	przepławki	dla	ryb	(do	2	mln	zł	kosztów	kwalifikowanych);
•	plany	ochrony	dla	obszarów	chronionych	w	tym	Natura	2000	(od	50	tys.	do	400	tys.	zł	kosztów	
kwalifikowanych).
O	dotację	mogą	się	ubiegać	m.in.	organizacje	pozarządowe	oraz	osoby	prawne	będące	organami	pro-
wadzącymi	szkoły	i	placówki	oświatowe	i	kulturalne.
Działanie	realizowane	jest	w	trybie	konkursowym.

priorytet 4: rewitalizacJa oBSzarÓw proBleMowych
Celem	priorytetu	jest	spójność	społeczna,	dla	której	 istotne	są	działania	wzmacniające	bezpieczeń-
stwo,	 promujące	 integrację	 gospodarczą,	 społeczną	 i	 kulturową	 tych	 obszarów,	 zwalczające	 różne	
formy	dyskryminacji	oraz	poprawiające	podaż	i	dostępność	kluczowych	usług.
Organizacje	pozarządowe	są	wymieniane	wśród	beneficjentów	obu	działań	w	tym	priorytecie.

Działanie 4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich
Celem	działania	jest	wzrost	potencjału	społeczno-ekonomicznego	ponadlokalnych	i	lokalnych	ośrod-
ków	 rozwoju	 poprzez	 odnowę	 zdegradowanych	 obszarów	miast	 i	 dostosowanie	 ich	 do	 wymogów	
współczesności.	Nadanie	nowych	funkcji	społeczno-gospodarczych	zdegradowanym	obszarom	miej-
skim	oraz	rewitalizacja	tych	obszarów	dla	zwiększenia	ich	atrakcyjności	gospodarczej	i	inwestycyjnej	
oraz	poprawy	warunków	życia	mieszkańców.
W	ramach	działania	wdrożona	zostaje	inicjatywa	JESSICA.	Zgodnie	z	art.	43	Rozporządzenia	Komisji	
nr	1828/2006	(WE),	JESSICA	finansuje	inwestycje	w	partnerstwa	publiczno-prywatne	oraz	inne	pro-
jekty	miejskie	objęte	Zintegrowanymi	Planami	Rozwoju	Obszarów	Miejskich.
fundusz	Powierniczy	inwestuje	za	pomocą:	instrumentów	mikrofinansowania;	instrumentów	poręcze-
niowych;	wkładu	kapitałowego;	innych	instrumentów.
Beneficjentami	projektów	miejskich	mogą	być	podmioty,	których	projekt	został	ujęty	w	Zintegrowanym	
Planie	Rozwoju	Obszarów	Miejskich,	m.in.:	 osoby	prawne	będące	 organami	prowadzącymi	 szkoły	
i	placówki	oświatowe	oraz	organizacje	pozarządowe.
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Działanie 4.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych i powojskowych
Celem	działania	jest	zwiększenie	atrakcyjności	gospodarczej	i	społecznej	oraz	stworzenia	warunków	
do	wzrostu	zatrudnienia	na	obszarach	poprzemysłowych	i	powojskowych,	związane	z	nadaniem	im	
nowych	 funkcji:	 usługowych,	 gospodarczych,	 społecznych,	 edukacyjnych,	 zdrowotnych,	 rekreacyj-
nych,	kulturalnych	lub	turystycznych.
Przykładowe	projekty:
•	 renowacja,	remont,	przebudowa,	modernizacja	oraz	adaptacja	zabudowy	przemysłowej	oraz	powoj-
skowej	na	cele:	edukacyjne,	kulturalne,	sportowe,	rekreacyjne,	gospodarcze	i	inne	społeczne;
•	budowa,	remont,	przebudowa	w	remontowanych,	modernizowanych	i	przebudowywanych	obiek-
tach	instalacji	grzewczych,	wodno-kanalizacyjnych,	elektrycznych,	gazowych	itp.;
•	 zagospodarowanie	przyległego	do	zabudowy	przemysłowej	i	powojskowej	terenu,	w	tym	budowa,	
remont,	 przebudowa	małej	 architektury	 i	 ogrodzeń,	 zakładanie	 parków,	miejsc	 rekreacji,	 terenów	
zielonych,	parkingów	itp.;
•	 zabudowywanie	pustych	przestrzeni	 na	obszarach	poprzemysłowych	 lub	powojskowych	poprzez	
budowę,	 remont	 lub	przebudowę	placów,	parkingów,	małej	 architektury,	miejsc	 rekreacji,	 terenów	
zielonych;
•	budowa,	przebudowa	lub	remont	obiektów	dla	nadania	im	funkcji	zaplecza	edukacyjnego,	kultural-
nego,	turystycznego	lub	rekreacyjnego	obszaru	w	celu	tworzenia	stałych	miejsc	pracy;
•	 zagospodarowanie,	rozbudowa,	modernizacja	i	adaptacja	obiektów	i	terenów	poprzemysłowych	lub	
powojskowych	na	cele	turystyczne;
•	wyburzanie	budynków	na	cele	usługowe,	kulturowe,	edukacyjne,	gospodarcze,	turystyczne	lub	re-
kreacyjne;
•	 rozbiórka	niepotrzebnych	instalacji	poprzemysłowych	lub	powojskowych	na	rewitalizowanym	tere-
nie;
•	 remont,	 adaptacja	 lub	 przebudowa	pokoszarowych	 budynków	mieszkalnych	w	 celu	 nadania	 im	
nowych	funkcji:	usługowych,	gospodarczych,	społecznych,	edukacyjnych,	rekreacyjnych	(z	wyjątkiem	
celów	mieszkaniowych);
•	 konserwacja,	 rewaloryzacja,	 zachowanie,	 budynków	 infrastruktury	 przemysłowej	 i	 powojskowej	
o	wartości	architektonicznej	i	znaczeniu	historycznym	(ochrona	dziedzictwa	przemysłowego	i	obiek-
tów	 o	 historycznym	 znaczeniu	militarnym),	 znajdujących	 się	 na	 rewitalizowanym	 terenie,	 a	 także	
adaptacja	tych	obiektów	na	cele	gospodarcze,	społeczne	lub	kulturalne;
•	budowa,	przebudowa	lub	remont	podstawowej	infrastruktury	technicznej	na	obszarze	rewitalizowa-
nym,	w	szczególności	w	zakresie	ochrony	środowiska,	m.in.:	budowa,	przebudowa	lub	modernizacja	
sieci	wodociągowych,	lokalnych	ujęć	wody,	urządzeń	do	gromadzenia	i	uzdatniania	wody,	budowa,	
remont	 lub	przebudowa	sieci	kanalizacyjnych	i	 innych	urządzeń	do	gromadzenia,	przesyłania	 i	od-
prowadzania	ścieków,	budowa,	remont	lub	przebudowa	kanalizacji	deszczowej,	wymiana	elementów	
konstrukcyjnych	zawierających	azbest	w	budynkach	publicznych	w	przypadku,	gdy	nie	wymaga	to	
przebudowy	całego	obiektu	i	po	spełnieniu	wymagań	przekazania	powstałych	odpadów	zawierających	
azbest	podmiotom,	które	uzyskały	zezwolenie	właściwego	organu	na	prowadzenie	działalności	w	za-
kresie	gospodarki	takimi	odpadami;
•	poprawa	funkcjonalności	ruchu	kołowego	i	pieszego	rewitalizowanego	terenu,	w	tym	m.in.:	budo-
wa,	rozbudowa,	modernizacja	lub	remont	dróg	lokalnych	na	rewitalizowanym	terenie	i	ich	połączeń	
z	siecią	dróg	publicznych,	budowa,	remonty	lub	przebudowa	chodników	i	przejść	dla	pieszych	oraz	
wszelkiej	 infrastruktury	 pozwalającej	 na	 zwiększenie	 bezpieczeństwa	 pieszych	 i	 rowerzystów	 (np.	
ścieżki	rowerowe),	wraz	z	zakupem	niezbędnego	wyposażenia;
•	budowa,	 przebudowa,	modernizacja	 infrastruktury	 służącej	 bezpieczeństwu	 na	 rewitalizowanym	
terenie,	w	tym	m.in.	budowa	lub	remont	oświetlenia	oraz	zakup	i	instalacja	systemów	monitoringu;
•	 renowacja	i	adaptacja	istniejących	na	terenie	rewitalizowanym	budynków	stanowiących	własność	
władz	publicznych	lub	własność	podmiotów	działających	w	celach	niezarobkowych	w	celu	przygoto-
wania	do	użytkowania	nowoczesnych	socjalnych	budynków	mieszkalnych	o	dobrym	standardzie;
•	 renowacja	wspólnych	części	wielorodzinnych	budynków	mieszkalnych	(tylko	w	przypadku,	kiedy	
jest	częścią	większego	projektu	rewitalizacyjnego).
Wśród	beneficjentów	znalazły	się	osoby	prawne	będące	organami	prowadzącymi	szkoły	 i	placówki	
oświatowe	oraz	organizacje	pozarządowe.
Działanie	realizowane	jest	w	trybach:	konkursowym	i	indywidualnym.
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priorytet 5: inFraStruktura dla kapitału ludzkieGo
Celem	priorytetu	jest	zatrzymanie	bądź	spowolnienie	niekorzystnych	tendencji	w	zakresie	niskiej	ak-
tywności	zawodowej	mieszkańców	regionu,	co	wymaga	poprawy	infrastruktury	edukacji,	sfery	spo-
łecznej	i	zdrowia.

Działanie 5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego
Celem	działania	 jest	zwiększenie	dostępności	 i	poprawa	 jakości	kształcenia	na	poziomie	wyższym,	
wzmocnienie	pozycji	szkół	wyższych	i	przygotowanie	ich	do	odegrania	kluczowej	roli	w	tworzeniu	kon-
kurencyjnej	gospodarki	 regionalnej,	zwiększeniu	atrakcyjności	 inwestycyjnej	 regionu	oraz	 tworzeniu	
warunków	do	wzrostu	zatrudnienia.
Przykładowe	projekty:
•	budowa	nowych,	przebudowa,	rozbudowa	lub	odbudowa	istniejących	obiektów	dydaktycznych;
•	 rozbudowa,	przebudowa	lub	odbudowa	infrastruktury	społeczno-edukacyjnej	w	kampusach,	w	tym	
akademików	i	stołówek	oraz	obiektów	służących	prowadzeniu	działalności	dydaktycznej	na	poziomie	
wyższym;
•	budowa,	 rozbudowa	 lub	przebudowa	obiektów	sportowych	przy	szkołach	wyższych	 (np.	boiska,	
sale	gimnastyczne	itp.);
•	 zagospodarowanie	otoczenia	wyżej	wymienionych	obiektów	(wyłącznie	jako	element	projektu	inwe-
stycyjnego);
•	usuwanie	barier	architektonicznych	dla	osób	niepełnosprawnych	w	wyżej	wymienionych	obiektach	
oraz	ich	otoczeniu	(wyłącznie	jako	element	projektu);
•	wyposażenie	placówek	edukacyjnych	w	nowoczesny	sprzęt	(poza	komputerowym	w	przypadku	gdy	
projekt	nie	obejmuje	budowy	lub	rozbudowy	obiektu	dydaktycznego)	i	pomoce	optymalizujące	proces	
kształcenia;
•	budowa	nowych,	rozbudowa	lub	przebudowa	istniejących	laboratoriów	dydaktycznych,	pracowni	
komputerowych	(wyłącznie	jako	element	projektu	inwestycyjnego),	bibliotek.
O	dotację	mogą	się	ubiegać	m.in.:	osoby	prawne	będące	organami	prowadzącymi	szkoły	i	placówki	
oświatowe	oraz	organizacje	pozarządowe	(prowadzące	statutową	działalność	o	charakterze	edukacyj-
nym	na	poziomie	wyższym).
Działanie	realizowane	jest	w	trybach:	konkursowym	i	indywidualnym.
Dla	projektów	inwestycyjnych	minimalna	wartość	projektu	wynosi	500	tys.	zł.	Dla	projektów	zakłada-
jących	zakup	wyposażenia	–	minimalnie	250	tys.	zł.	Maksymalna	wartość	kosztów	kwalifikowanych	
projektu	z	zakresu	rozwoju	infrastruktury	szkolnictwa	artystycznego	to	4	mln	zł.

Działanie 5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej w tym kształcenia ustawicznego
Celem	działania	jest	poprawa	warunków	kształcenia,	unowocześnienie	i	wzbogacenie	bazy	regional-
nych	placówek	oświatowych	na	poziomie	podstawowym,	gimnazjalnym	i	ponadgimnazjalnym,	a	tak-
że	kształcenia	ustawicznego	oraz	wyrównanie	szans	w	dostępie	do	edukacji	podstawowej	i	średniej	
uczniów	z	terenów	wiejskich.
Projekty	wspierane	w	ramach	Schematu	I:	Projekty	z	zakresu	wsparcia	infrastruktury	edukacyjnej:
•	budowa	nowych,	rozbudowa	i	przebudowa	istniejących	obiektów	dydaktycznych	(poza	przedszko-
lami),	w	szczególności	budynków	szkolnych,	 laboratoriów	dydaktycznych	(szkolnych	i	międzyszkol-
nych),	sal	do	praktycznej	nauki	zawodu	w	szkołach	ponadgimnazjalnych	oraz	pracowni	komputero-
wych	(wyłącznie	jako	element	projektu);
•	budowa	 nowych,	 rozbudowa	 i	 przebudowa	 istniejących	 bibliotek	 przyszkolnych	 (z	wyłączeniem	
zakupu	książek);
•	budowa	nowych	obiektów	sportowych	oraz	rozbudowa	i	przebudowa	istniejących	obiektów	sporto-
wych	(np.	boiska	przyszkolne,	sale	sportowe,	gimnastyczne);
•	budowa	nowych,	przebudowa,	rozbudowa	i	odbudowa	istniejących	obiektów	infrastruktury	społecz-
no-edukacyjnej	(w	szczególności	burs,	internatów,	stołówek);
•	wyposażenie	placówek	edukacyjnych	w	nowoczesny	sprzęt	(poza	komputerowym,	w	przypadku	gdy	
projekt	nie	obejmuje	budowy	lub	rozbudowy	obiektu	dydaktycznego)	i	pomoce	optymalizujące	proces	
kształcenia;
•	usuwanie	barier	architektonicznych	dla	osób	niepełnosprawnych	w	obiektach	będących	celem	pro-
jektu	oraz	ich	otoczeniu	(wyłącznie	jako	element	większego	projektu);
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•	 zagospodarowanie	otoczenia	obiektów	będących	celem	projektu	(wyłącznie	jako	element	projektu	
inwestycyjnego).
Projekty	wspierane	w	 ramach	 Schematu	 II:	 Projekty	 z	 zakresu	wsparcia	 infrastruktury	 kształcenia	
ustawicznego:
•	budowa	 nowych,	 rozbudowa,	 przebudowa	 obiektów	 dydaktycznych	 kształcenia	 ustawicznego,	
praktycznego	oraz	zakładów	kształcenia	językowego;
•	 zakup	i	montaż	wyposażenia	(w	tym	wysoko	specjalistycznego	sprzętu	technologicznego,	służącego	
kształceniu	ustawicznemu	oraz	praktycznemu),	obejmującego	sprzęt	i	pomoce	dydaktyczne,	służące	
realizacji	zadań	edukacyjnych	i	oświatowych	(poza	sprzętem	komputerowym,	w	przypadku	gdy	pro-
jekt	nie	obejmuje	budowy	lub	rozbudowy	obiektu	dydaktycznego);
•	 zagospodarowanie	otoczenia	obiektów	będących	celem	projektu	(wyłącznie	jako	element	projektu	
inwestycyjnego);
•	usuwanie	barier	architektonicznych	dla	osób	niepełnosprawnych	w	obiektach	będących	celem	pro-
jektu	oraz	ich	otoczeniu	(wyłącznie	jako	element	większego	projektu).
O	dotację	mogą	się	ubiegać	m.in.:	organizacje	pozarządowe,	stowarzyszenia,	fundacje,	prowadzące	
statutową	działalność	w	obszarze	objętym	wsparciem	w	ramach	działania	oraz	osoby	prawne	i	fizycz-
ne	będące	organami	prowadzącymi	szkoły,	placówki	oświatowe	oraz	placówki	kształcenia	ustawicz-
nego.
Działanie	realizowane	jest	w	trybie	konkursowym.
Wartość	projektów	w	Schemacie	I:	dla	projektów	inwestycyjnych	–	minimalnie	250	tys.	zł;	dla	projek-
tów	zakładających	zakup	wyposażenia	–	30	tys.	zł.	Wartość	projektów	w	Schemacie	II:	dla	projektów	
inwestycyjnych	–	250	tys.	zł;	dla	projektów	zakładających	zakup	wyposażenia	–	50	tys.	zł.

Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie
Celem	działania	jest	poprawa	jakości	opieki	zdrowotnej	w	województwie	wielkopolskim	poprzez	pod-
niesienie	standardu	usług	medycznych	oraz	zwiększenie	dostępności	do	usług	świadczonych	przez	
zakłady	opieki	zdrowotnej.
Przykładowe	projekty:
•	 rozbudowa	i	modernizacja	(z	wyłączeniem	termomodernizacji)	istniejących	obiektów	infrastruktury	
ochrony	zdrowia	o	znaczeniu	regionalnym	i	lokalnym	w	celu	dostosowania	ich	do	wymogów	określo-
nych	w	obowiązujących	przepisach	prawa;
•	 rozbudowa	i	modernizacja	sal	operacyjnych,	zabiegowych	i	bloków	diagnostycznych,	wraz	z	zaku-
pem	i	montażem	wyposażenia	związanego	bezpośrednio	z	procesem	leczenia;
•	 zakup	i	montaż	nowych	urządzeń	medycznych,	na	przykład	aparatury	i	sprzętu	medycznego	(m.in.	
do	 diagnostyki,	 terapii	 i	 rehabilitacji	 z	wyłączeniem	wyrobów	 i	 produktów	 jednorazowego	 użytku)	
oraz	wyposażenia	związanego	bezpośrednio	z	procesem	leczenia	w	celu	podniesienia	jakości	usług	
medycznych;
•	dostosowanie	stanu	technicznego	istniejącej	infrastruktury	do	zakupu	i	użytkowania	nowego	sprzę-
tu	medycznego	(wyłącznie	z	projektem	dotyczącym	zakupu	sprzętu);
•	dostosowanie	obiektów	służby	zdrowia	do	potrzeb	pacjentów,	w	szczególności	osób	niepełnospraw-
nych	(jako	element	większego	projektu).
O	dotację	mogą	się	ubiegać	m.in.:	organizacje	pozarządowe,	stowarzyszenia,	fundacje,	prowadzące	
statutową	działalność	w	publicznym	systemie	ochrony	zdrowia.
Działanie	realizowane	jest	w	trybach:	konkursowym	i	indywidualnym.
Dla	projektów	inwestycyjnych	minimalna	wartość	projektu	to	500	tys.	zł,	dla	projektów	zakładających	
zakup	wyposażenia	–	250	tys.	zł.

Działanie 5.4 wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej
Celem	działania	jest	dostosowanie	infrastruktury	społecznej	do	potrzeb	oraz	warunków	występujących	
w	województwie	wielkopolskim.
Przykładowe	projekty:
•	budowa	nowych,	przebudowa,	adaptacja	i	modernizacja	obiektów	świadczących	usługi	w	zakresie	
pomocy	społecznej	(np.	domy	pomocy	społecznej,	hospicja,	domy	dziecka,	świetlice	środowiskowe,	
ośrodki	pobytu	dziennego,	centra	pomocy	rodzinie,	noclegownie	dla	bezdomnych,	placówki	opiekuń-
czo-wychowawcze	i	inne	ośrodki	wsparcia),	łącznie	z	zakupem	i	montażem	wyposażenia;
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•	budowa	nowych,	przebudowa,	adaptacja	i	modernizacja	obiektów	świadczących	usługi	z	zakresu	
pozaszkolnych	form	integracji	społecznej	dzieci	i	młodzieży	(np.	świetlice	socjoterapeutyczne,	ogniska	
wychowawcze,	kluby	środowiskowe	i	inne	ośrodki	wsparcia),	łącznie	z	zakupem	i	montażem	wyposa-
żenia	(nie	przewiduje	się	dofinansowania	przedszkoli);
•	budowa	nowych,	przebudowa,	adaptacja	i	modernizacja	obiektów	świadczących	usługi	z	zakresu	
rehabilitacji	społecznej	i	zawodowej	osób	niepełnosprawnych	(np.	warsztaty	terapii	zajęciowej,	ośrod-
ki	 rehabilitacyjne,	specjalistyczne	ośrodki	szkoleniowo-rehabilitacyjne	 i	 inne	ośrodki	wsparcia	osób	
niepełnosprawnych),	łącznie	z	zakupem	wyposażenia;
•	budowa	nowych,	przebudowa,	adaptacja	i	modernizacja	obiektów	świadczących	usługi	z	zakresu	
ekonomii	społecznej	(np.	zakłady	aktywności	zawodowej,	centra	integracji	społecznej,	kluby	integracji	
społecznej,	spółdzielnie	socjalne	i	inne	podmioty	działające	na	rzecz	aktywizacji	społeczno-zawodo-
wej),	łącznie	z	zakupem	i	montażem	wyposażenia.
O	dotację	mogą	się	ubiegać	m.in.:	organizacje	pozarządowe,	stowarzyszenia,	fundacje.
Działanie	realizowane	jest	w	trybie	konkursowym.

priorytet 6: turyStyka i ŚrodowiSko kulturowe
Celem	priorytetu	jest	wsparcie	przedsięwzięć	mających	na	celu	rozbudowę	infrastruktury	turystycznej,	
zarówno	technicznej,	jak	i	instytucjonalnej,	oraz	wykorzystanie	potencjału	kulturowego	w	celu	rozwi-
jania	gospodarki	i	turystyki	regionu.

Działanie 6.1 Turystyka
Celem	działania	jest	wzrost	znaczenia	turystyki	w	rozwoju	Wielkopolski.
Przykładowe	projekty:
Projekty	wspierane	w	ramach	Schematu	I:	Infrastruktura	turystyczna:
•	budowa,	rozbudowa	i	modernizacja	infrastruktury	turystycznej,	m.in.:	szlaki	turystyczne,	drogi	ro-
werowe,	porty	i	przystanie	oraz	stanice	wodne	służące	turystyce	wodnej.	Zagospodarowanie	turystycz-
ne	tras	i	szlaków	może	obejmować	m.in.:	oznakowanie,	tablice	informacyjne,	miejsca	przesiadkowe	
(np.	ze	szlaku	wodnego	na	lądowy),	miejsca	odpoczynku,	parkingi,	elementy	małej	architektury	(ław-
ki,	zadaszenia,	kosze	na	śmieci	itp.).	Projekty	muszą	być	kompleksowe;
•	kompleksowe	przedsięwzięcia	dotyczące	opracowywania	i	wdrażania	koncepcji	rozwoju	infrastruk-
tury	niezbędnej	do	uprawiania	aktywnych	form	turystyki,	m.in.	rowerowej,	pieszej,	wodnej	oraz	roz-
woju	 turystyki	kulturowej,	w	 tym	kompleksowe	przedsięwzięcia	z	zakresu	ochrony	 i	udostępniania	
obszarów	chronionych	atrakcyjnych	turystycznie;
•	 renowacja	i	rozbudowa	urządzeń	rekreacyjno-sportowych:	plaż,	kąpielisk,	przystani	wodnych,	ście-
żek	sportowych	i	innych	obiektów	w	nadjeziornych	ośrodkach	wypoczynkowych;
•	budowa	nowoczesnych	 ośrodków	 rekreacyjno-rozrywkowych	 o	 bogatym	programie	wielofunkcyj-
nym	(wioski	wakacyjne,	parki	wypoczynku	i	sportu);
•	 turystyczno-rekreacyjne	zagospodarowanie	obszarów	 leśnych,	w	 tym	dla	 turystyki	pieszej,	 rowe-
rowej,	konnej	 i	specjalistycznej,	m.in.	miejsca	odpoczynku,	parkingi,	oznakowanie	szlaków,	punkty	
widokowe	(wraz	z	określeniem	miejsc	lokalizacji	ognisk	itp.);
•	budowa,	rozbudowa	i	modernizacja	infrastruktury	oraz	obiektów	służących	rozwojowi	specyficznych	
form	 turystyki	 (np.	 sporty	powietrzne,	 turystyka	 łowiecka,	 turystyka	zimowa,	 turystyka	 jeździecka,	
pielgrzymkowa,	kolejowa,	wodna)	oraz	zagospodarowanie	terenu	dla	celów	rekreacyjnych.	W	sank-
tuariach	i	ich	bezpośrednim	otoczeniu	projekty	z	zakresu	infrastruktury	turystycznej	mogą	dotyczyć	
infrastruktury	usług	 towarzyszących	 (możliwe	 jest	urządzanie	ogólnodostępnych	 terenów	rekreacyj-
nych	w	sąsiedztwie	miejsc	kultu	religĳnego,	zwłaszcza	w	nawiązaniu	do	terenów	leśnych	i	zbiorników	
wodnych).	Możliwa	jest	adaptacja	obiektów	historycznych	na	cele	turystyczne.	W	zakresie	turystyki	
kolejowej	projekty	obejmować	mogą	m.in.	adaptację	nieczynnych	stacji	kolejowych	na	użytek	ruchu	
turystycznego	oraz	renowację	istniejących	obiektów	(parowozownie,	miejsca	i	obiekty	bezpośredniej	
obsługi	pociągów),	zwłaszcza	rekonstrukcji	historycznych	pojazdów	kolejowych	do	obsługi	tego	ruchu	
(przejażdżki	koleją),	natomiast	w	zakresie	 turystyki	wodnej	–	wytyczenie	 i	 zagospodarowanie	dróg	
i	szlaków	wodnych	(m.in.	centra	i	miejsca	bezpośredniej	obsługi	turystyki	wodnej,	oznakowanie	tury-
styczne,	usunięcie	przeszkód	trakcyjnych);
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•	budowa,	rozbudowa	i	modernizacja	infrastruktury	poprawiającej	dostępność	do	obiektów	i	atrakcji	
turystycznych,	wyłącznie	w	powiązaniu	z	wyżej	wymienionymi	projektami	(ciągi	komunikacyjne	i	in-
frastruktura	dla	niepełnosprawnych);
•	 tworzenie	i	rozwój	systemów	oznakowania	obszarów	i	atrakcji	turystycznych;
•	 tworzenie	nowych	 i	 rozwój	 istniejących	centrów	wystawienniczych	 i	kongresowych,	zdolnych	do	
obsługi	imprez	o	charakterze	regionalnym	i	ponadregionalnym;
•	budowa,	 rozbudowa,	 przebudowa,	 modernizacja	 obiektów	 infrastruktury	 sportowo-rekreacyjnej,	
służącej	 rozwojowi	 aktywnych	 form	wypoczynku,	 tylko	 łącznie	 z	 innymi	 elementami	 infrastruktury	
turystycznej	oraz	jeżeli	przyczynią	się	one	do	podniesienia	walorów	turystycznych	obszaru;
•	budowa	nowych	 i	 rozbudowa	oraz	modernizacja	 istniejących	centrów	i	punktów	informacji	 tury-
stycznej,	w	 tym	rozwój	systemów	 informacyjnych	 i	uruchamianie	 infokiosków	(tylko	 jako	elementy	
większych	projektów);
•	budowa,	odbudowa,	rozbudowa	i	modernizacja	oraz	niezbędne	wyposażenie	bazy	hotelarsko-noc-
legowej.
Projekty	wspierane	w	ramach	Schematu	II:	Promocja	i	informacja	turystyczna:
•	opracowanie,	rozwój	i	promocja	regionalnych	i	lokalnych	produktów	turystycznych	(łącznie	z	m.in.	
badaniami,	ekspertyzami,	analizami	marketingowymi	itp.);
•	 organizacja	imprez	(w	regionie,	kraju	i	za	granicą)	mających	przyczynić	się	do	wzrostu	liczby	tury-
stów	przybywających	do	regionu;
•	organizacja	i	przygotowanie	kampanii	reklamowych	promujących	walory	turystyczne	(w	tym	kultu-
rowe)	województwa	w	kraju	i	za	granicą;
•	promocja	 i	marketing	 regionu	 jako	 atrakcyjnego	miejsca	 dla	 organizacji	 kongresów,	 konferencji,	
wystaw	gospodarczych	oraz	innych	imprez	biznesowych;
•	 rozbudowa	systemu	informacji	turystycznej:	wprowadzanie	nowoczesnych	rozwiązań,	a	także	przy-
gotowanie	i	dystrybucja	nieodpłatnych	wydawnictw	informacyjnych	i	promocyjnych	(wyłącznie	jako	
element	większego	projektu).
O	dotację	mogą	się	ubiegać	m.in.:	organizacje	pozarządowe,	stowarzyszenia,	fundacje,	prowadzące	
statutową	działalność	non	profit	w	obszarze	objętym	wsparciem	w	ramach	działania.
Działanie	realizowane	jest	w	trybie	konkursowym.
W	zakresie	projektów	podlegających	programom	pomocy	publicznej	wartość	dofinansowania	dla	pro-
jektu	wynosi	od	1,2	mln	do	4	mln	zł.

Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego
Celem	działania	jest	poprawa	dostępności	mieszkańców	Wielkopolski	do	dóbr	i	usług	kultury	poprzez	
inwestycje	w	infrastrukturę	i	poprawę	warunków	funkcjonowania	instytucji	kultury,	a	także	ochrona	
i	zachowanie	dziedzictwa	kulturowego.
Schemat	I:	Projekty	inwestycyjne
A.	Projekty	dotyczące:
•	 rewitalizacji,	rewaloryzacji,	konserwacji,	renowacji,	restauracji,	zachowania,	a	także	adaptacji	na	
cele	kulturalne	obiektów	historycznych	i	zabytkowych;
•	budowy,	rozbudowy,	przebudowy	publicznej	infrastruktury	kultury;
•	 konserwacji,	renowacji,	przebudowy,	odbudowy,	a	także	adaptacji	na	cele	kulturalne	miejsc	marty-
rologii	oraz	pomników	przyrody;
•	 tworzenia	i	rozwoju	systemów	oznakowania	obszarów	i	obiektów	atrakcyjnych	kulturowo	(wyłącznie	
jako	element	projektu	inwestycyjnego);
•	 zagospodarowania	otoczenia	wymienionych	wyżej	obiektów	(wyłącznie	jako	element	projektu);
•	przystosowania	obiektów	instytucji	kultury	oraz	ich	otoczenia	do	potrzeb	osób	niepełnosprawnych	
oraz	specyficznych	grup	odwiedzających,	m.	 in.	osób	starszych,	dzieci	 i	młodzieży	(wyłącznie	 jako	
element	większego	projektu);
•	 zakupu	i	remontu	trwałego	wyposażenia	do	prowadzenia	działalności	kulturalnej	oraz	wyposażenia	
wpływającego	na	unowocześnienie	obiektów	kulturalnych	będących	celem	projektu	(wyłącznie	jako	
element	projektu	inwestycyjnego).
B.	Projekty	dotyczące:
•	 konserwacji	zabytkowych	muzealiów,	archiwaliów,	starodruków,	księgozbiorów	oraz	innych	zabyt-
ków	ruchomych;



•	 zabezpieczenia	zabytków	przed	kradzieżą	i	zniszczeniem.
Schemat	II:	Projekty	promocyjne:
•	organizacja	wydarzeń	kulturalnych,	mających	wpływ	na	wzrost	 znaczenia	 kultury	 jako	 czynnika	
stymulującego	rozwój	społeczno-gospodarczy;
•	 kampanie	promocyjne	w	kraju	 i	za	granicą,	których	celem	jest	promocja	kultury	regionu,	w	tym	
udział	w	wystawach	i	imprezach	kulturalnych.
O	dotację	mogą	się	ubiegać	m.in.	organizacje	pozarządowe,	stowarzyszenia,	fundacje,	prowadzące	
statutową	działalność	non	profit	(w	rozumieniu	ustawy	o	organizowaniu	i	prowadzeniu	działalności	
kulturalnej)	w	obszarze	objętym	wsparciem	w	ramach	działania.
Działanie	realizowane	jest	w	trybach:	konkursowym	i	indywidualnym.
Wartość	projektów	w	Schemacie	 I	A:	minimalnie	2	mln,	maksymalnie	–	20	mln	zł;	w	Schemacie	
I	B:	maksymalnie	4	mln	zł.	Kwoty	wsparcia	w	Schemacie	I	A:	maksymalny	poziom	dofinansowania	
10	mln	zł;	w	Schemacie	I	B:	2	mln	zł.
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16. reGionalny proGraM operacyJny 
 woJewÓdztwa zachodniopoMorSkieGo
Głównym	celem	programu	 jest	 rozwój	województwa	 zmierzający	do	 zwiększenia	 konkurencyjności	
gospodarki,	spójności	przestrzennej,	społecznej	oraz	wzrostu	poziomu	życia	mieszkańców.

Priorytety:
1.	Gospodarka	–	innowacje	–	technologie;
2.	Rozwój	infrastruktury	transportowej	i	energetycznej;
3.	Rozwój	społeczeństwa	informacyjnego;
4.	Infrastruktura	ochrony	środowiska;
5.	Turystyka,	kultura	i	rewitalizacja;
6.	Rozwój	funkcji	metropolitalnych;
7.	Rozwój	infrastruktury	społecznej	i	ochrony	zdrowia;
8.	Pomoc	techniczna.

Instytucją	 Zarządzającą	 jest	 Urząd	 Marszałkowski	 Województwa	 Zachodniopomorskiego	 (Wydział	
Zarządzania	 Regionalnym	 Programem	 Operacyjnym	 i	Wydział	Wdrażania	 Regionalnego	 Programu	
Operacyjnego).

priorytet 4: inFraStruktura ochrony ŚrodowiSka
Celem	priorytetu	jest	poprawa	stanu	środowiska	naturalnego	w	województwie	zachodniopomorskim.	
Obejmuje	on	ograniczenie	ilości	zanieczyszczeń	emitowanych	do	powietrza,	wód	i	gleby,	poprawę	ja-
kości	wody	pitnej	dostarczanej	mieszkańcom,	czynną	ochronę	przyrody,	usprawnienie	funkcjonowania	
systemu	monitorowania	stanu	środowiska	i	zagrożeń	ekologicznych	oraz	poprawę	stanu	bezpieczeń-
stwa	przeciwpowodziowego,	przeciwpożarowego	i	ochrony	przed	skutkami	nadzwyczajnych	zagrożeń	
środowiska.
Organizacje	pozarządowe	mogą	być	projektodawcami	w	dwóch	działaniach	w	tym	priorytecie.

Działanie 4.1 Energia odnawialna i zarządzanie energią
Celem	działania	jest	zwiększenie	wykorzystania	odnawialnych	źródeł	energii.
Przykładowe	projekty	mają	na	celu:
•	 rozwój	 i	 zwiększenie	wykorzystania	 energii	wiatrowej,	 słonecznej,	wodnej,	 geotermalnej,	 energii	
z	biomasy	i	innych	alternatywnych	źródeł	energii	(np.	gaz	koksowniczy);
•	 zwiększenie	efektywności	wytwarzania,	przesyłu,	dystrybucji	i	wykorzystania	energii.
Działanie	realizowane	jest	w	trybie	konkursowym.
Maksymalna	wartość	wydatków	kwalifikowalnych	projektu	wynosi	od	8	mln	do	20	mln	zł,	w	zależ-
ności	od	typu	projektu.

Działanie 4.5 ochrona przyrody i zapobieganie zagrożeniom
W	działaniu	wyodrębniono	dwa	poddziałania.	O	dofinansowanie	mogą	się	w	ich	ramach	ubiegać	m.in.	
organizacje	pozarządowe.

Poddziałanie 4.5.1 Promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody (w tym Natura 2000)
Celem	poddziałania	jest	czynna	ochrona	przyrody	oraz	promowanie	bioróżnorodności,	w	tym	kształ-
towanie	postaw	ekologicznych.
Dofinansowanie	mogą	uzyskać	operacje	mające	na	celu	rozwój	bioróżnorodności	i	ochrony	przyro-
dy,	obejmujące	roboty	oraz	wyposażenie	w	środki	i	zasoby:
•	przywracanie	właściwego	stanu	siedlisk	przyrodniczych	(ekosystemów)	i	ostoi	gatunków	na	ob-
szarach	chronionych,	wraz	z	zachowaniem	zagrożonych	wyginięciem	gatunków	oraz	różnorodności	
genetycznej;
•	 zahamowanie	strat	różnorodności	biologicznej	na	wszystkich	poziomach	jej	organizacji;
•	wzbogacanie	składu	gatunkowego	drzewostanów	(w	tym	eliminacja	monokultur);
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•	odbudowa	 i	przywracanie	drożności	korytarzy	ekologicznych	umożliwiających	przemieszczanie	
się	zwierząt	i	funkcjonowanie	populacji;
•	 opracowanie	planów	ochrony	dla	obszarów	chronionych;
•	 zwiększanie	świadomości	w	zakresie	potrzeby	i	właściwych	metod	ochrony	środowiska,	przyrody	
i	krajobrazu;
•	 ścieżki	edukacji	ekologicznej	dotyczące	wyłącznie	promowania	bioróżnorodności;
•	 centra	edukacji	ekologicznej	(z	wyjątkiem	budowy	i	rozbudowy).
Poddziałanie	realizowane	jest	w	trybach:	konkursowym	i	indywidualnym.
Maksymalna	wartość	wydatków	kwalifikowalnych	projektu	wynosi	od	400	tys.	do	2	mln	zł,	w	za-
leżności	od	typu	projektu.

Poddziałanie 4.5.2 Zapobieganie zagrożeniom
Celem	poddziałania	jest	poprawa	stanu	bezpieczeństwa	przeciwpowodziowego,	przeciwpożarowe-
go	i	ochrony	przed	skutkami	nadzwyczajnych	zagrożeń	środowiska	między	innymi	poprzez	czynną	
ochronę	przyrody.
Wspierane	są	projekty	z	zakresu:
•	 retencjonowania	wody	i	zapewnienia	bezpieczeństwa	przeciwpowodziowego;
•	 zapobiegania	 i	 ograniczania	 skutków	 zagrożeń	 naturalnych	 oraz	 przeciwdziałania	 poważnym	
awariom;
•	monitoringu	środowiska.
Poddziałanie	realizowane	jest	w	trybie	konkursowym.
Maksymalna	wartość	całkowita	wydatków	kwalifikowalnych	w	projektach	w	zakresie	zapobiegania	
i	ograniczania	skutków	zagrożeń	naturalnych	oraz	przeciwdziałania	poważnym	awariom	oraz	moni-
toringu	środowiskowego	to	4	mln	zł.

priorytet 5: turyStyka, kultura i rewitalizacJa
Celem	priorytetu	jest	podniesienie	atrakcyjności	regionu	poprzez	inwestycje	z	zakresu	turystyki,	kul-
tury	i	rewitalizacji.
Organizacje	pozarządowe	mogą	być	projektodawcami	w	pięciu	działaniach	tego	priorytetu.

Działanie 5.1 Infrastruktura turystyczna
W	działaniu	wyodrębniono	dwa	poddziałania.	O	dofinansowanie	mogą	się	w	ich	ramach	ubiegać	m.in.	
organizacje	pozarządowe.

Poddziałanie 5.1.1 Infrastruktura turystyki
Celem	poddziałania	jest	podniesienie	atrakcyjności	województwa	poprzez	rozwój	infrastruktury	tu-
rystyki.
Wspierane	są	projekty	obejmujące	budowę	(w	tym	rozbudowę,	odbudowę	i	nadbudowę),	przebudo-
wę,	remont	i	modernizację	infrastruktury	turystyki:	wodnej,	uzdrowiskowej,	turystycznej,	kongreso-
wej,	targowej	i	konferencyjnej	oraz	infrastruktury	aktywnych	form	turystyki,	a	także	bazy	noclegowej	
i	gastronomicznej.
W	ramach	wszystkich	typów	projektów	jako	element	dodatkowy	niezbędny	do	realizacji	projektu	możli-
wa	jest	budowa	(w	tym	rozbudowa,	odbudowa,	nadbudowa),	przebudowa,	remont	i	modernizacja	udo-
godnień	dla	turystów	(parkingi,	wypożyczalnie	sprzętu,	przechowalnie	bagażu,	dojścia	na	plażę	itp.).
Poddziałanie	realizowane	jest	w	trybach:	konkursowym	i	indywidualnym.
Nie	przewiduje	się	minimalnych	ani	maksymalnych	wartości	wydatków	kwalifikowalnych	projektu.

Poddziałanie 5.1.2 Regionalny system informacji turystycznej oraz rozwój produktów turystycz-
nych
Celem	poddziałania	 jest	 podniesienie	 atrakcyjności	województwa	 poprzez	 promocję	 oraz	 rozwój	
systemu	informacji	turystycznej.
Przykładowe	projekty:
•	 zintegrowany	system	oznakowania	atrakcji	i	obszarów	atrakcyjnych	turystycznie	(m.in.	oznako-
wanie	dróg	dojazdowych	do	atrakcji	i	samych	atrakcji);
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•	 zintegrowany	system	promocji,	sprzedaży	produktów	i	oferty	turystycznej	regionu	(m.in.	przygo-
towywanie	i	dystrybucja	nieodpłatnych	publikacji	i	materiałów	promocyjnych	służących	informacji	
turystycznej,	prezentacje	na	krajowych	i	zagranicznych	targach	turystycznych,	badania	ruchu	tury-
stycznego)	–	projekty	systemowe;
•	 rozwój	 infrastruktury	 informacji	 turystycznej	w	 regionie	 –	budowa,	 rozbudowa	 i	modernizacja	
centrów	informacji	turystycznej	–	projekty	systemowe;
•	 tworzenie	oraz	rozwój	produktów	turystycznych,	kulturowych	i	tradycyjnych	(produkty	spożyw-
cze,	wyroby	rzemiosła)	wykorzystujących	specyficzne	zasoby	regionalne.
Projekt	musi	być	zlokalizowany	na	terenie	województwa	zachodniopomorskiego	oraz	znajdować	się	
poza	obszarem	Szczecińskiego	Obszaru	Metropolitalnego.
Poddziałanie	realizowane	jest	w	trybie	konkursowym	i	systemowym.
Nie	przewiduje	się	minimalnych	ani	maksymalnych	wartości	wydatków	kwalifikowalnych	projektu.

Działanie 5.2 Rozwój kultury – ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego
W	działaniu	wyodrębniono	dwa	poddziałania.	O	dofinansowanie	mogą	się	w	ich	ramach	ubiegać	m.in.	
organizacje	pozarządowe.

Poddziałanie 5.2.1 Rozwój i odtworzenie infrastruktury kultury, wraz z systemem informacji kul-
turalnej
Celem	 poddziałania	 jest	 wzrost	 znaczenia	 kultury	 jako	 czynnika	 stymulującego	 rozwój	 społecz-
no-gospodarczy	regionu,	wraz	z	uwzględnieniem	potrzeby	zapewnienia	zrównoważonego	rozwoju	
i	ochrony	środowiska.
Wspierane	są	działania	z	zakresu	rozwoju	infrastruktury	kultury	obejmujące	roboty	oraz	wyposaże-
nie	w	środki	i	zasoby	ściśle	związane	z	prowadzeniem	działalności	kulturalnej,	m.in.:
•	 konserwacja,	renowacja,	rewaloryzacja,	zachowanie,	przebudowa,	adaptacja	obiektów	poprze-
mysłowych,	powojskowych	oraz	popegeerowskich,	wraz	z	ich	otoczeniem	oraz	ich	przystosowanie	
na	cele	kulturalne;
•	budowa	(w	tym	rozbudowa,	odbudowa,	nadbudowa),	przebudowa,	remont	i	modernizacja	obiek-
tów	instytucji	kultury,	wraz	z	ich	otoczeniem;
•	projekty	przyczyniające	się	do	aktywnego	udziału	społeczeństwa	w	kulturze	(m.in.	dostosowanie	
obiektów	do	potrzeb	osób	niepełnosprawnych);
•	 zakup	wyposażenia	inwestycyjnego	wpływającego	na	unowocześnienie	obiektów	kultury,	w	tym	m.in.	
sprzętu	wystawienniczego,	magazynowego,	technicznego	i	multimedialnego	(jedynie	jako	element	projektu);
•	 tworzenie	systemów	informacji	kulturalnej	(jako	jeden	z	elementów	wymienionych	projektów).
Poddziałanie	realizowane	jest	w	trybach:	konkursowym	i	indywidualnym.
Maksymalna	wartość	projektu/	wartość	wydatków	kwalifikowalnych	projektu	wynosi:	do	4	mln	(dla	
projektów	z	zakresu	konserwacji	zabytków	ruchomych,	zabezpieczenia	zabytków	przed	kradzieżą	
i	zniszczeniem	oraz	projektów	realizowanych	przez	instytucje	kultury	państwowe	i	współprowadzo-
ne	z	ministrem	właściwym	ds.	kultury	i	dziedzictwa	narodowego,	archiwa	państwowe	oraz	dopusz-
czone	w	działaniu	typy	szkół	i	uczelni	artystycznych)	lub	do	20	mln	zł.

Poddziałanie 5.2.2 Zachowanie dziedzictwa kulturowego 
Celem	poddziałania	 jest	 zachowanie,	 ochrona	oraz	poprawa	stanu	obiektów	zabytkowych	woje-
wództwa	zachodniopomorskiego.
Dofinansowanie	mogą	uzyskać	działania	mające	na	celu	ochronę	 i	zachowanie	dziedzictwa	oraz	
dóbr	kultury,	m.in.:
•	prowadzenie	prac	konserwatorskich,	restauratorskich	i	robót	budowlanych	przy	zabytkach	nieru-
chomych	(obiekty	historyczne,	układy	urbanistyczne	i	ruralistyczne,	dzieła	architektury	i	budownic-
twa,	dzieła	budownictwa	obronnego,	obiekty	techniki,	a	zwłaszcza	kopalnie,	huty,	elektrownie	i	inne	
zakłady	przemysłowe,	pozostałości	osadnictwa	historycznego);
•	 zakup	 i	 instalacja	 systemów	 zabezpieczeń	 obiektów	 i	 zespołów	 zabytkowych	 przed	 pożarem,	
kradzieżą	i	zniszczeniem;
•	digitalizacja	zasobów	dziedzictwa	kulturowego,	w	tym	zasobów	bibliotecznych	i	archiwalnych;
•	 konserwacja	publicznych	zbiorów	zabytków	ruchomych	oraz	zabytkowych	księgozbiorów	i	archi-
waliów;
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•	 zabezpieczenie	przed	nielegalnym	wywozem,	kradzieżą	lub	zniszczeniem	zabytków	ruchomych.
W	ramach	uzupełnienia	realizowanych	przedsięwzięć	przewiduje	się	poprawę	dostępu	do	obiektów	
zabytkowych	(budowa	i	modernizacja	ciągów	komunikacyjnych:	dróg	dojazdowych,	alei	zabytko-
wych,	kładek	oraz	tworzenie	infrastruktury	dla	osób	niepełnosprawnych	itp.).	Możliwe	jest	również	
kompleksowe	zagospodarowywanie	otoczenia	obiektów	zabytkowych.	Projekty	z	zakresu	dziedzic-
twa	kulturowego	dotyczą	obiektów	wpisanych	do	rejestru	zabytków,	zabytków	wpisanych	do	inwen-
tarza	muzealnego	oraz	zabytków	wchodzących	w	skład	narodowego	zasobu	bibliotecznego.
Poddziałanie	realizowane	jest	w	trybie	konkursowym.
Maksymalna	wartość	projektu/	wartość	wydatków	kwalifikowalnych	projektu	wynosi:	do	4	mln	(dla	
projektów	z	zakresu	konserwacji	zabytków	ruchomych,	rozwoju	zasobów	cyfrowych	w	dziedzinie	
zasobów	bibliotecznych,	archiwalnych,	filmowych	oraz	zasobów	wirtualnych	muzeów,	galerii,	fono-
tek,	fototek,	filmotek,	cyfrowych	bibliotek	itp.,	zabezpieczenia	zabytków	przed	kradzieżą	i	zniszcze-
niem	oraz	projektów	realizowanych	przez	instytucje	kultury	państwowe	i	współprowadzone	z	mi-
nistrem	właściwym	ds.	kultury	i	dziedzictwa	narodowego,	archiwa	państwowe	oraz	dopuszczone	
w	działaniu	typy	szkół	i	uczelni	artystycznych)	lub	do	20	mln	zł.

Działanie 5.3 Ścieżki rowerowe
Celem	działania	jest	promowanie	województwa	zachodniopomorskiego	jako	atrakcyjnego	turystycz-
nie.
Przykładowe	projekty:
•	budowa	(w	tym	rozbudowa,	odbudowa,	nadbudowa),	przebudowa,	remont	i	modernizacja	ścieżek	
rowerowych,	wraz	z	niezbędną	infrastrukturą.
Projekt	musi	być	zlokalizowany	na	terenie	województwa	zachodniopomorskiego	oraz	znajdować	się	
poza	obszarem	Szczecińskiego	Obszaru	Metropolitalnego.
Działanie	realizowane	jest	w	trybie	konkursowym.
Nie	przewiduje	się	minimalnych	ani	maksymalnych	wartości	wydatków	kwalifikowalnych	projektu.

Działanie 5.4 Promocja, ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego
Celem	działania	jest	promowanie	walorów	przyrodniczych	oraz	obszarów	chronionych.
Wspierane	są	działania	związane	z	realizacją	operacji	mających	na	celu	promowanie	walorów	przy-
rodniczych,	 obszarów	 chronionych,	w	 rozumieniu	 ustawy	 z	 dnia	 16	 kwietnia	 2004	 r.	 o	 ochronie	
przyrody:
•	 roboty	oraz	wyposażenie	w	środki	i	zasoby	z	zakresu	infrastruktury	ukierunkowującej	ruch	turystycz-
ny	w	wyznaczone	miejsca	cenne	przyrodniczo	(m.in.:	szlaki	turystyczne,	ścieżki	dydaktyczne,	tablice	
informacyjne,	miejsca	odpoczynku,	wieże	widokowe,	platformy	widokowe);
•	 roboty	oraz	wyposażenie	w	środki	i	zasoby	mające	na	celu	ochronę	i	zabezpieczenie	obszarów	wy-
mienionych	w	ustawie	z	16	kwietnia	2004	r.	o	ochronie	przyrody.
Wspierane	są	 również	działania	związane	z	ochroną	oraz	 rewitalizacją	obszarów	cennych	przyrod-
niczo,	objętych	ochroną	konserwatora	zabytków,	zapewniające	 ich	właściwą	dostępność	dla	 ruchu	
turystycznego,	m.in.:
•	 roboty	oraz	wyposażenie	w	środki	i	zasoby	z	zakresu	infrastruktury	ukierunkowującej	ruch	turystycz-
ny	w	wyznaczone	miejsca	(m.in.:	szlaki	turystyczne,	ścieżki	dydaktyczne,	tablice	informacyjne);
•	 roboty	oraz	wyposażenie	w	środki	i	zasoby	mające	na	celu	ochronę	i	zabezpieczenie	obszarów	wy-
mienionych	powyżej;
•	 rewaloryzacja	zabytkowych	parków	gminnych,	podworskich	i	cmentarzy.
Wszystkie	 realizowane	projekty	powinny	przyczyniać	się	do	wzrostu	 ruchu	turystycznego.	Produkty	
osiągnięte	podczas	realizacji	projektów	powinny	być	ogólnodostępne.
Działanie	realizowane	jest	w	trybie	konkursowym.
Dla	projektów	związanych	z	realizacją	operacji	mających	na	celu	promowanie	walorów	przyrodniczych	
oraz	obszarów	chronionych	maksymalna	wartość	projektu/	maksymalna	wartość	wydatków	kwalifiko-
walnych	projektu	wynosi	do	400	tys.	zł.	Dla	projektów	związanych	z	ochroną	oraz	rewitalizacją	obsza-
rów	cennych	przyrodniczo,	objętych	ochroną	konserwatora	zabytków,	zapewniających	ich	właściwą	
dostępność	dla	ruchu	turystycznego	nie	przewiduje	się	minimalnej/	maksymalnej	wartości	projektu	ani	
maksymalnej	wartości	wydatków	kwalifikowalnych	projektu.



277

Działanie 5.5 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
Organizacje	pozarządowe	mogą	być	projektodawcami	w	jednym	z	dwóch	poddziałań	tego	działania.

Poddziałanie 5.5.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
Celem	poddziałania	jest	pobudzenie	gospodarcze	oraz	społeczne	obszarów	problemowych	poprzez	
tworzenie	kompleksowych	projektów	rewitalizacyjnych.
Wspierane	inwestycje	realizowane	w	ramach	poddziałania	muszą	być	elementami	projektów	zintegro-
wanych,	wynikających	z	Lokalnych	Programów	Rewitalizacji	wybranych	w	drodze	preselekcji.	Mogą	
to	być	następujące	podprojekty	realizowane	na	obszarach	miejskich,	wiejskich,	poprzemysłowych,	
popegeerowskich	i	powojskowych,	zlokalizowane	poza	Szczecińskim	Obszarem	Metropolitalnym:
•	budowa,	przebudowa	lub	renowacja	infrastruktury	znajdującej	się	na	obszarze	zdegradowanym;
•	budowa,	przebudowa	 lub	modernizacja	 infrastruktury	 technicznej	 znajdującej	 się	na	obszarze	
zdegradowanym,	w	szczególności	przewodów	lub	urządzeń	wodociągowych,	kanalizacyjnych,	cie-
płowniczych,	elektrycznych,	gazowych	lub	telekomunikacyjnych;
•	prace	konserwatorskie	i	restauratorskie	w	rozumieniu	ustawy	z	23	lipca	2003	r.	o	ochronie	za-
bytków	i	opiece	nad	zabytkami	(Dz.	U.	Nr	162,	poz.	1568);
•	 zakup	i	instalacja	urządzeń	poprawiających	bezpieczeństwo	na	obszarze	zdegradowanym;
•	 renowacja	części	wspólnych	wielorodzinnych	budynków	mieszkalnych:	odnowienie	elementów	
konstrukcji	budynku,	przebudowa	lub	modernizacja	infrastruktury	technicznej	budynku,	przedsię-
wzięcia	termomodernizacyjne	w	rozumieniu	ustawy	z	18	grudnia	1998	r.	o	wspieraniu	przedsię-
wzięć	termomodernizacyjnych	(Dz.U.	Nr	162,	poz.	1121).
Poddziałanie	realizowane	jest	w	dwóch	ścieżkach	w	trybie	konkursowym.	Organizacje	pozarządowe	
wymienione	są	wśród	beneficjentów	ścieżki	konkursowej	podprojektów.

Poddziałanie 5.5.2 Inicjatywa JEssICA
Celem	poddziałania	jest	zwiększenie	potencjału	gospodarczego	regionu	poprzez	rewitalizację	miej-
skich	obszarów	zdegradowanych.
W	celu	wspierania	realizacji	projektów	z	zakresu	rewitalizacji	w	miastach	poza	obszarem	metropo-
litalnym,	w	ramach	poddziałania	ma	zostać	utworzony	fundusz	Powierniczy,	odbiorcami	wsparcia	
którego	będą	m.in.	organizacje	pozarządowe	oraz	osoby	prawne	i	fizyczne	będące	organami	prowa-
dzącymi	szkoły	i	placówki	oświatowe.

priorytet 6: rozwÓJ FunkcJi Metropolitalnych
Celem	priorytetu	jest	rozwój	obszarów	metropolitalnych	w	województwie	zachodniopomorskim.

Działanie 6.1 Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym
W	działaniu	wyodrębniono	dwa	poddziałania.	O	dofinansowanie	mogą	się	w	ich	ramach	ubiegać	m.in.	
organizacje	pozarządowe.

Poddziałanie 6.1.1 Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym
Celem	 poddziałania	 jest	 podniesienie	 atrakcyjności	 Szczecińskiego	 Obszaru	Metropolitalnego	 za	
pomocą	rozwoju	turystyki.
Wspierane	są	projekty	obejmujące	budowę	(w	tym	rozbudowę,	odbudowę	i	nadbudowę),	przebudo-
wę,	remont	i	modernizację	infrastruktury	turystyki:	wodnej,	uzdrowiskowej,	turystycznej,	kongreso-
wej,	targowej	i	konferencyjnej	oraz	infrastruktury	aktywnych	form	turystyki,	a	także	bazy	noclegowej	
i	gastronomicznej.
W	ramach	wszystkich	typów	projektów	jako	element	dodatkowy	niezbędny	do	realizacji	projektu	
możliwa	jest	budowa	(w	tym	rozbudowa,	odbudowa,	nadbudowa),	przebudowa,	remont	i	moder-
nizacja	udogodnień	dla	turystów	(parkingi,	wypożyczalnie	sprzętu,	przechowalnie	bagażu,	dojścia	
na	plażę	itp.).
Infrastruktura	powstała	w	 ramach	projektów	 (z	wyłączeniem	uzdrowisk)	musi	 spełniać	warunek	
infrastruktury	ogólnodostępnej.
Poddziałanie	realizowane	jest	w	trybie	konkursowym	i	indywidualnym.
Nie	przewiduje	się	minimalnych	ani	maksymalnych	wartości	wydatków	kwalifikowalnych	projektu.
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Poddziałanie 6.1.2 Regionalny system informacji turystycznej oraz rozwoju produktów turystycz-
nych na obszarze metropolitalnym
Celem	 poddziałania	 jest	 podniesienie	 atrakcyjności	 Szczecińskiego	 Obszaru	Metropolitalnego	 za	
pomocą	promocji	oraz	rozwoju	systemu	informacji	turystycznej.
Przykładowe	projekty:
•	 zintegrowany	system	oznakowania	atrakcji	i	obszarów	atrakcyjnych	turystycznie	(m.in.	oznako-
wanie	dróg	dojazdowych	do	atrakcji	i	samych	atrakcji);
•	 zintegrowany	system	promocji	i	sprzedaży	produktów	i	oferty	turystycznej	regionu	(m.in.	przygo-
towywanie	i	dystrybucja	nieodpłatnych	publikacji	i	materiałów	promocyjnych	służących	informacji	
turystycznej,	prezentacje	na	krajowych	i	zagranicznych	targach	turystycznych,	badania	ruchu	tury-
stycznego)	–	projekty	systemowe;
•	 rozwój	infrastruktury	informacji	turystycznej	w	regionie:	budowa,	rozbudowa	i	modernizacja	cen-
trów	informacji	turystycznej	–	projekty	systemowe;
•	 rozwój	produktów	turystycznych,	kulturowych	i	tradycyjnych	(produkty	spożywcze,	wyroby	rze-
miosła)	wykorzystujących	specyficzne	zasoby	regionalne.
Poddziałanie	realizowane	jest	w	trybie	konkursowym.
Nie	przewiduje	się	minimalnych	ani	maksymalnych	wartości	wydatków	kwalifikowalnych	projektu.

Działanie 6.2 wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitalnym
W	działaniu	wyodrębniono	dwa	poddziałania.	O	dofinansowanie	mogą	się	w	ich	ramach	ubiegać	m.in.	
organizacje	pozarządowe.

Poddziałanie 6.2.1 Rozwój infrastruktury kulturalnej na obszarze metropolitalnym
Celem	poddziałania	jest	wzrost	znaczenia	kultury	jako	czynnika	stymulującego	rozwój	społeczno-
-gospodarczy	obszaru,	z	uwzględnieniem	potrzeby	zapewnienia	zrównoważonego	rozwoju	i	ochrony	
środowiska.
Wspierane	są	działania	z	zakresu	rozwoju	infrastruktury	kultury	obejmujące	roboty	oraz	wyposaże-
nie	w	środki	i	zasoby	ściśle	związane	z	prowadzeniem	działalności	kulturalnej,	m.in.:
•	 konserwacja,	renowacja,	rewaloryzacja,	zachowanie,	przebudowa,	adaptacja	obiektów	poprze-
mysłowych,	powojskowych	oraz	popegeerowskich,	wraz	z	ich	otoczeniem,	oraz	przystosowanie	ich	
na	cele	kulturalne;
•	budowa	(w	tym	rozbudowa,	odbudowa,	nadbudowa),	przebudowa,	remont	i	modernizacja	obiek-
tów	instytucji	kultury,	wraz	z	ich	otoczeniem;
•	projekty	przyczyniające	się	do	aktywnego	udziału	społeczeństwa	w	kulturze	(m.in.	dostosowanie	
obiektów	do	potrzeb	osób	niepełnosprawnych);
•	 zakup	wyposażenia	inwestycyjnego	wpływającego	na	unowocześnienie	obiektów	kultury,	w	tym	
m.in.	 sprzętu	wystawienniczego,	magazynowego,	 technicznego	 i	multimedialnego	 -	 jedynie	 jako	
element	projektu;
•	 tworzenie	systemów	informacji	kulturalnej	jako	jeden	z	elementów	wymienionych	projektów.
Poddziałanie	realizowane	jest	w	trybie	indywidualnym.
Maksymalna	wartość	projektu/	wartość	wydatków	kwalifikowalnych	projektu	wynosi:	do	4	mln	(dla	
projektów	z	zakresu	konserwacji	zabytków	ruchomych,	zabezpieczenia	zabytków	przed	kradzieżą	
i	zniszczeniem	oraz	projektów	realizowanych	przez	instytucje	kultury	państwowe	i	współprowadzo-
ne	z	ministrem	właściwym	ds.	kultury	i	dziedzictwa	narodowego,	archiwa	państwowe	oraz	dopusz-
czone	w	działaniu	typy	szkół	i	uczelni	artystycznych)	lub	do	20	mln	zł.

Poddziałanie 6.2.2 Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitalnym 
Celem	poddziałania	jest	zachowanie,	ochrona	oraz	poprawa	stanu	obiektów	zabytkowych	Szczeciń-
skiego	Obszaru	Metropolitalnego.
Dofinansowanie	mogą	uzyskać	działania	mające	na	celu	ochronę	i	zachowanie	dziedzictwa	i	dóbr	
kultury,	m.in.:
•	prowadzenie	prac	konserwatorskich,	restauratorskich	i	robót	budowlanych	przy	zabytkach	nieru-
chomych	(obiekty	historyczne,	układy	urbanistyczne	i	ruralistyczne,	dzieła	architektury	i	budownic-
twa,	dzieła	budownictwa	obronnego,	obiekty	techniki,	a	zwłaszcza	kopalnie,	huty,	elektrownie	i	inne	
zakłady	przemysłowe,	pozostałości	osadnictwa	historycznego);
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•	 zakup	 i	 instalacja	 systemów	 zabezpieczeń	 obiektów	 i	 zespołów	 zabytkowych	 przed	 pożarem,	
kradzieżą	i	zniszczeniem;
•	digitalizacja	zasobów	dziedzictwa	kulturowego,	w	tym	zasobów	bibliotecznych	i	archiwalnych;
•	 konserwacja	publicznych	zbiorów	zabytków	ruchomych	oraz	zabytkowych	księgozbiorów	i	archi-
waliów;
•	 zabezpieczenie	przed	nielegalnym	wywozem,	kradzieżą	lub	zniszczeniem	zabytków	ruchomych.
W	ramach	uzupełnienia	realizowanych	przedsięwzięć	przewiduje	się	poprawę	dostępu	do	obiektów	
zabytkowych	(budowa	i	modernizacja	ciągów	komunikacyjnych:	dróg	dojazdowych,	alei	zabytko-
wych,	kładek	oraz	tworzenie	infrastruktury	dla	osób	niepełnosprawnych	itp.).	Możliwe	jest	również	
kompleksowe	zagospodarowywanie	otoczenia	obiektów	zabytkowych.	Projekty	z	zakresu	dziedzic-
twa	kulturowego	dotyczą	obiektów	wpisanych	do	rejestru	zabytków,	zabytków	wpisanych	do	inwen-
tarza	muzealnego	oraz	zabytków	wchodzących	w	skład	narodowego	zasobu	bibliotecznego.
Projekty	muszą	być	zlokalizowane	w	obrębie	Szczecińskiego	Obszaru	Metropolitalnego.
Poddziałanie	realizowane	jest	w	trybie	konkursowym.
Maksymalna	wartość	projektu/	wartość	wydatków	kwalifikowalnych	projektu	wynosi:	do	4	mln	(dla	
projektów	z	zakresu	konserwacji	zabytków	ruchomych,	rozwoju	zasobów	cyfrowych	w	dziedzinie	
zasobów	bibliotecznych,	archiwalnych,	filmowych	oraz	zasobów	wirtualnych	muzeów,	galerii,	fono-
tek,	fototek,	filmotek,	cyfrowych	bibliotek	itp.,	zabezpieczenia	zabytków	przed	kradzieżą	i	zniszcze-
niem	oraz	projektów	realizowanych	przez	instytucje	kultury	państwowe	i	współprowadzone	z	mi-
nistrem	właściwym	ds.	kultury	i	dziedzictwa	narodowego,	archiwa	państwowe	oraz	dopuszczone	
w	działaniu	typy	szkół	i	uczelni	artystycznych)	lub	do	20	mln	zł.

Działanie 6.3 Ścieżki rowerowe na obszarze metropolitalnym
Celem	działania	jest	promowanie	województwa	zachodniopomorskiego	jako	atrakcyjnego	turystycz-
nie.
Przykładowe	projekty:
•	budowa	(w	tym	rozbudowa,	odbudowa,	nadbudowa),	przebudowa,	remont	i	modernizacja	ścieżek	
rowerowych,	wraz	z	niezbędną	infrastrukturą.
Projekt	musi	być	zlokalizowany	na	terenie	województwa	zachodniopomorskiego	oraz	znajdować	się	
poza	obszarem	Szczecińskiego	Obszaru	Metropolitalnego.
Działanie	realizowane	jest	w	trybie	konkursowym.
Nie	przewiduje	się	minimalnych	ani	maksymalnych	wartości	wydatków	kwalifikowalnych	projektu.

Działanie 6.6 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na obszarze metropolitalnym
Organizacje	pozarządowe	mogą	być	projektodawcami	w	jednym	z	dwóch	poddziałań	tego	działania.

Poddziałanie 6.6.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na obszarze metropolitalnym
Celem	poddziałania	 jest	pobudzenie	gospodarcze	oraz	społeczne	Szczecińskiego	Obszaru	Metro-
politalnego.
Wspierane	inwestycje	realizowane	w	ramach	poddziałania	muszą	być	elementami	projektów	zin-
tegrowanych	wynikających	z	Lokalnych	Programów	Rewitalizacji	wybranych	w	drodze	preselekcji.	
Mogą	to	być	następujące	podprojekty	realizowane	na	obszarach	miejskich,	wiejskich,	poprzemy-
słowych,	popegeerowskich	i	powojskowych,	zlokalizowane	poza	Szczecińskim	Obszarem	Metropo-
litalnym:
•	budowa,	przebudowa	lub	renowacja	infrastruktury	znajdującej	się	na	obszarze	zdegradowanym;
•	budowa,	przebudowa	 lub	modernizacja	 infrastruktury	 technicznej	 znajdującej	 się	na	obszarze	
zdegradowanym,	w	szczególności	przewodów	lub	urządzeń	wodociągowych,	kanalizacyjnych,	cie-
płowniczych,	elektrycznych,	gazowych	lub	telekomunikacyjnych;
•	prace	konserwatorskie	i	restauratorskie	w	rozumieniu	ustawy	z	23	lipca	2003	r.	o	ochronie	za-
bytków	i	opiece	nad	zabytkami	(Dz.	U.	Nr	162,	poz.	1568);
•	 zakup	i	instalacja	urządzeń	poprawiających	bezpieczeństwo	na	obszarze	zdegradowanym;
•	 renowacja	części	wspólnych	wielorodzinnych	budynków	mieszkalnych:	odnowienie	elementów	
konstrukcji	budynku,	przebudowa	lub	modernizacja	infrastruktury	technicznej	budynku,	przedsię-
wzięcia	termomodernizacyjne	w	rozumieniu	ustawy	z	18	grudnia	1998	r.	o	wspieraniu	przedsię-
wzięć	termomodernizacyjnych	(Dz.U.	Nr	162,	poz	1121).



Poddziałanie	realizowane	jest	w	dwóch	ścieżkach	w	trybie	konkursowym.	Organizacje	pozarządowe	
wymienione	są	wśród	beneficjentów	ścieżki	konkursowej	podprojektów.

Poddziałanie 6.6.2 Inicjatywa JEssICA na obszarze metropolitalnym
Celem	 poddziałania	 jest	 zwiększenie	 potencjału	 gospodarczego	 regionu	 za	 pomocą	 rewitalizacji	
miejskich	obszarów	zdegradowanych.
W	celu	wspierania	realizacji	projektów	z	zakresu	rewitalizacji	w	miastach	na	obszarze	metropolital-
nym	w	ramach	poddziałania	ma	zostać	utworzony	fundusz	Powierniczy,	odbiorcami	wsparcia	któ-
rego	będą	m.in.	organizacje	pozarządowe	i	osoby	prawne	i	fizyczne	będące	organami	prowadzącymi	
szkoły	i	placówki	oświatowe.

priorytet 7: rozwÓJ inFraStruktury SpołeczneJ i ochrony zdrowia
Celem	priorytetu	jest	rozwój	infrastruktury	społecznej	i	ochrony	zdrowia	w	województwie	zachodnio-
pomorskim.
Organizacje	pozarządowe	mogą	się	ubiegać	o	dofinansowanie	w	dwóch	działaniach.

Działanie 7.1 Infrastruktura edukacyjna
W	dwóch	 poddziałaniach	 tego	 działania	 o	 dofinansowanie	mogą	 się	 ubiegać	m.in.	 osoby	 prawne	
będące	 organami	prowadzącymi	 szkoły	 gimnazjalne	 oraz	 ponadgimnazjalne	 (w	 tym	 zespoły	 szkół)	
oraz	organizacje	pozarządowe	niedziałające	w	celu	osiągnięcia	zysku,	w	tym	stowarzyszenia,	fundacje	
prowadzące	statutową	działalność	w	zakresie	edukacji.

Poddziałanie 7.1.2 Infrastruktura edukacyjna – szkolnictwo gimnazjalne i ponadgimnazjalne
Celem	poddziałania	jest	poprawa	jakości	i	dostępności	do	infrastruktury	edukacyjnej	na	poziomie	
gimnazjalnym	i	ponadgimnazjalnym	za	pomocą	wzmocnienia	konkurencyjności	województwa	oraz	
promowania	modelu	społeczeństwa	rozwĳającego	swój	potencjał	intelektualny	poprzez	ułatwienie	
dostępu	do	edukacji	na	poziomie	gimnazjalnym	i	ponadgimnazjalnym.
Wspierane	są	projekty	zakładające	budowę	i/lub	przebudowę,	wraz	z	wyposażeniem	obiektów	in-
frastruktury	szkolnej	(ze	szczególnym	uwzględnieniem	szkół	o	profilu	technicznym)	m.in.	w	środki	
dydaktyczne,	urządzenia	do	praktycznej	nauki	zawodu,	sprzęt	komputerowy.
Realizowane	mogą	być	wyłącznie	projekty	kompleksowe	polegające	na	budowie	i/lub	przebudowie,	
wraz	z	wyposażeniem	obiektów	szkolnych	funkcjonujących	na	poziomie	gimnazjalnym	i	ponadgim-
nazjalnym.
Poddziałanie	realizowane	jest	w	trybie	konkursowym.

Poddziałanie 7.1.3 Infrastruktura edukacyjna – szkolnictwo gimnazjalne
Celem	poddziałania	jest	poprawa	jakości	infrastruktury	edukacyjnej	na	poziomie	gimnazjalnym.
Wspierane	są	projekty	zakładające	prace	wykończeniowe	w	obiektach	szkół	gimnazjalnych	nieod-
danych	do	użytku,	polegające	na	dokończeniu	rozpoczętej	budowy	(niezmieniające	charakterystycz-
nych	parametrów	budowli),	oraz	wyposażenie	wymienionych	obiektów	w	niezbędne	środki	dydak-
tyczne	oraz	meble.	Nie	przewiduje	się	doposażenia	pokoi	nauczycielskich,	sekretariatów,	gabinetów	
dyrektorskich	oraz	sal	gimnastycznych.
Poddziałanie	realizowane	jest	w	trybie	konkursowym.

Działanie 7.2 Infrastruktura sportowa
Celem	działania	jest	poprawa	jakości	i	dostępności	do	infrastruktury	sportowej	w	efekcie	podniesienia	
jej	jakości	oraz	rozwój	bazy	sportowej.
Przykładowe	projekty:
•	budowa,	przebudowa	i	wyposażenie	(łącznie	z	zapleczem	techniczno-socjalnym)	sal	gimnastycz-
nych,	basenów,	boisk	sportowych,	stadionów,	hal	sportowych.
Projektodawcami	mogą	być	m.in.	osoby	prawne	będące	organami	prowadzącymi	szkoły	lub	placówki	
oraz	organizacje	pozarządowe	działające	nie	w	celu	osiągnięcia	zysku,	w	tym	stowarzyszenia	i	funda-
cje	prowadzące	statutową	działalność	w	zakresie	wychowania	i	sportu.
Działanie	realizowane	jest	w	trybach:	konkursowym	i	indywidualnym.
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załącznik i

adreSy Stron internetowych opiSanych 
proGraMÓw i inStytucJi odpowiedzialnych 
za ich realizacJĘ – pozioM uniJny1

strony Komisji Europejskiej przydatne w wyszukiwaniu informacji o unijnych konkursach granto-
wych i przetargach (tylko w języku angielskim)
Konkursy:	www.ec.europa.eu/grants
Przetargi:	www.ec.europa.eu/public_contracts

Dziennik Urzędowy UE
www.eur-lex.europa.eu

Zamówienia publiczne – suplement do Dziennika Urzędowego UE
www.ted.europa.eu

Informacje o prawodawstwie UE (programy i instrumenty finansowe posegregowane tematycznie)
www.europa.eu/legislation_summaries

sieć informacyjna Europe Direct
www.ec.europa.eu/europedirect/index_pl.htm
www.ec.europa.eu/polska/information/network/europe_direct/index_pl.htm

Centra Dokumentacji Europejskiej
www.ec.europa.eu/polska/information/network/local_sources/index_pl.htm

Program informacyjny EURoDEsK Polska
www.eurodesk.pl
Regionalne	i	lokalne	punkty	informacyjne	EURODESK	Polska
www.eurodesk.pl/index2.php?go=polska

1. proGraM uczenie SiĘ przez całe Życie (liFelonG learninG proGraMMe, llp)

INfORMACJE	O	PROGRAMIE
www.ec.europa.eu/education	(zakładka:	Lifelong	Learning	Programme)

INSTYTUCJE	ZAANGAŻOWANE	WE	WDRAŻANIE	PROGRAMU
Dyrekcja	Generalna	ds.	Edukacji	i	Kultury	(Directorate-General	for	Education	and	Culture)
www.ec.europa.eu/education

Agencja	Wykonawcza	ds.	Edukacji,	Kultury	i	Sektora	Audiowizualnego	(Education,	Audiovisual	and	
Culture	Executive	Agency)
http://eacea.ec.europa.eu/llp

Narodowa	Agencja	LLP	w	Polsce	(prowadzona	przez	fundację	Rozwoju	Systemu	Edukacji)
www.llp.org.pl
oraz	www.comenius.org.pl,	www.erasmus.org.pl,	www.leonardo.org.pl,	www.grundtvig.org.pl

1	 	Tam,	gdzie	to	możliwe,	podano	polskie	wersje	językowe	stron.
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2. proGraM eraSMuS MunduS

INfORMACJE	O	PROGRAMIE
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/index_en.php
www.ec.europa.eu/education/external-relation-programmes/doc72_en.htm

Podręcznik	dla	aplikujących	(dostępny	w	języku	polskim)
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/programme/programme_guide_en.php

INSTYTUCJE	ZAANGAŻOWANE	WE	WDRAŻANIE	PROGRAMU
Dyrekcja	Generalna	ds.	Edukacji	i	Kultury	(Directorate-General	for	Education	and	Culture)
www.ec.europa.eu/education

Biuro	Współpracy	EuropeAid	(EuropeAid	Co-operation	Office)
www.ec.europa.eu/europeaid

Agencja	Wykonawcza	ds.	Edukacji,	Kultury	i	Sektora	Audiowizualnego	(Education,	Audiovisual	and	
Culture	Executive	Agency)
http://eacea.ec.europa.eu/static/en/mundus

Biuro	Krajowe	Programu	Erasmus	Mundus	(prowadzi	je	fundacja	Rozwoju	Systemu	Edukacji)
www.mundus.org.pl

3. proGraM kultura (culture proGraMMe)

INfORMACJE	O	PROGRAMIE
www.ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/doc411_en.htm

Podręcznik	dla	aplikujących	(dostępny	w	języku	polskim)
http://eacea.ec.europa.eu/culture/programme/programme_guide_en.php

INSTYTUCJE	ZAANGAŻOWANE	WE	WDRAŻANIE	PROGRAMU
Dyrekcja	Generalna	ds.	Edukacji	i	Kultury	(Directorate-General	for	Education	and	Culture)
www.ec.europa.eu/culture

Agencja	Wykonawcza	ds.	Edukacji,	Kultury	i	Sektora	Audiowizualnego	(Education,	Audiovisual	and	
Culture	Executive	Agency)
http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.htm

Krajowy	Punkt	Kontaktowy	ds.	Kultury	(działa	przy	Instytucie	Adama	Mickiewicza)
www.mkidn.gov.pl/pkk

4. proGraM europa dla oBywateli (europe For citizenS proGraMMe)

INfORMACJE	O	PROGRAMIE
www.ec.europa.eu/citizenship

Podręcznik	dla	aplikujących	(dostępny	w	języku	polskim)
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/programme_guide_en.php

INSTYTUCJE	ZAANGAŻOWANE	WE	WDRAŻANIE	PROGRAMU
Dyrekcja	Generalna	ds.	Edukacji	i	Kultury	(Directorate-General	for	Education	and	Culture)
www.ec.europa.eu/citizenship
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Agencja	Wykonawcza	ds.	Edukacji,	Kultury	i	Sektora	Audiowizualnego	(Education,	Audiovisual	and	
Culture	Executive	Agency)
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm

Punkt	Kontaktowy	Programu	Europa	dla	Obywateli	(działa	przy	Instytucie	Adama	Mickiewicza)
www.europadlaobywateli.pl

5. Media 2007

INfORMACJE	O	PROGRAMIE
www.ec.europa.eu/information_society/media
INSTYTUCJE	ZAANGAŻOWANE	WE	WDRAŻANIE	PROGRAMU
Dyrekcja	Generalna	ds.	Społeczeństwa	Informacyjnego	i	Mediów	(Directorate-General	for	Information	
Society	and	Media)
www.ec.europa.eu/dgs/information_society

Krajowe	biuro	MEDIA	Desk	w	Polsce	(prowadzi	je	fundacja	Polskie	Centrum	Audiowizualne)
www.mediadeskpoland.eu

6. druGi wSpÓlnotowy proGraM działaŃ w dziedzinie zdrowia 
 (Second proGraMMe oF coMMunity action in the Field oF health)

INfORMACJE	O	PROGRAMIE
www.ec.europa.eu/health/ph_programme/pgm2008_2013_en.htm

INSTYTUCJE	ZAANGAŻOWANE	WE	WDRAŻANIE	PROGRAMU
Dyrekcja	Generalna	ds.	Zdrowia	i	Ochrony	Konsumentów	(Directorate-General	for	Health	and	Consu-
mer	Protection)
www.ec.europa.eu/dgs/health_consumer

Agencja	Wykonawcza	ds.	Programu	Zdrowia	Publicznego	(Public	Health	Executive	Agency)
www.ec.europa.eu/phea

Krajowy	Punkt	Kontaktowy	ds.	Drugiego	Wspólnotowego	Programu	w	Dziedzinie	Zdrowia:	Biuro	do	
spraw	zagranicznych	programów	pomocy	w	ochronie	zdrowia
www.bpz.gov.pl

7. BezpiecznieJSzy internet (SaFer internet)

INfORMACJE	O	PROGRAMIE
www.ec.europa.eu/information_society/activities/sip
www.saferinternet.pl

INSTYTUCJE	ZAANGAŻOWANE	WE	WDRAŻANIE	PROGRAMU
Dyrekcja	Generalna	Komisji	Europejskiej	ds.	Społeczeństwa	 Informacyjnego	 i	Mediów	(Directorate-
-General	for	Information	Society	and	Media)
www.ec.europa.eu/dgs/information_society
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8. proGraM MłodzieŻ w działaniu (youth in action proGraMMe)

INfORMACJE	O	PROGRAMIE
www.ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/doc74_en.htm
http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.php
www.mlodziez.org.pl

Podręcznik	dla	aplikujących	(dostępny	w	języku	polskim)
http://eacea.ec.europa.eu/youth/programme/programme_guide_en.php

INSTYTUCJE	ZAANGAŻOWANE	WE	WDRAŻANIE	PROGRAMU
Dyrekcja	Generalna	ds.	Edukacji	i	Kultury	(Directorate-General	for	Education	and	Culture)
www.ec.europa.eu/youth

Agencja	Wykonawcza	ds.	Edukacji,	Kultury	i	Sektora	Audiowizualnego	(Education,	Audiovisual	and	
Culture	Executive	Agency)
http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm

Narodowa	Agencja	Programu	Młodzież	w	działaniu	w	Polsce	(prowadzona	przez	fundację	Rozwoju	
Systemu	Edukacji)
www.mlodziez.org.pl

9. wSpÓlnotowy proGraM na rzecz zatrudnienia i SolidarnoŚci SpołeczneJ –
 proGreSS (coMMunity proGraMMe For eMployMent and Social Solidarity –
 proGreSS)

INfORMACJE	O	PROGRAMIE
www.ec.europa.eu/social	(zakładka:	Interesują	Cię	fundusze	UE?)

INSTYTUCJE	ZAANGAŻOWANE	WE	WDRAŻANIE	PROGRAMU
Dyrekcja	Generalna	ds.	Zatrudnienia,	Spraw	społecznych	i	Równych	szans	(Directorate-General	 for	
Employment,	Social	Affairs	and	Equal	Opportunities)
www.ec.europa.eu/social

Dane	teleadresowe	osób	zaangażowanych	we	wdrażanie	programu	PROGRESS	w	Polsce,	Minister-
stwo	Pracy	i	Polityki	Społecznej
www.mpips.gov.pl/index.php?gid=1037

10. inStruMent liFe+

INfORMACJE	O	INSTRUMENCIE
www.ec.europa.eu/environment/life

Dotacje	operacyjne	dla	organizacji	pozarządowych	działających	w	obszarze	ochrony	środowiska
www.ec.europa.eu/environment/ngos/index_en.htm

INSTYTUCJE	ZAANGAŻOWANE	WE	WDRAŻANIE	INSTRUMENU
Dyrekcja	Generalna	ds.	Środowiska	(Directorate-General	for	Environment)
www.ec.europa.eu/dgs/environment

Krajowy	Punkt	Kontaktowy	LIfE+	(prowadzony	przez	Narodowy	fundusz	Ochrony	Środowiska	
i	Gospodarki	Wodnej)
www.nfosigw.gov.pl	(zakładka:	Instrument	finansowy	LIfE+)
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11. inStruMent FinanSowy ochrony ludnoŚci 
 (ciVil protection Financial inStruMent)

INfORMACJE	O	PROGRAMIE
www.ec.europa.eu/environment/civil/prote/finance.htm

INSTYTUCJE	ZAANGAŻOWANE	WE	WDRAŻANIE	PROGRAMU
Dyrekcja	Generalna	ds.	Środowiska	(Directorate-General	for	Environment)
www.ec.europa.eu/dgs/environment

12. proGraMy w oBSzarze wolnoŚci, BezpieczeŃStwa i SprawiedliwoŚci

INfORMACJE	O	PROGRAMACH
www.ec.europa.eu/justice_home/funding/intro/funding_intro_en.htm

INSTYTUCJE	ZAANGAŻOWANE	WE	WDRAŻANIE	PROGRAMÓW
Dyrekcja	Generalna	ds.	Sprawiedliwości,	Wolności	i	Bezpieczeństwa	(Directorate-General	for	Justice,	
freedom	and	Security)
www.ec.europa.eu/justice_home/index_en.htm

INfORMACJE	O	POSZCZEGÓLNYCH	PROGRAMACH	ORAZ	ADRESY	POLSKICH	INSTYTUCJI	
ZAANGAŻOWANYCH	WE	WDRAŻANIE	PROGRAMU	(JEŚLI	DOTYCZY)
Program ramowy Bezpieczeństwo i ochrona wolności (security and safeguarding Liberties)
www.ec.europa.eu/justice_home/funding/intro/funding_security_en.htm

- Zapobieganie, gotowość i zarządzanie skutkami terroryzmu i innymi rodzajami ryzyka dla bezpie-
czeństwa (Prevention, Preparedness and Consequence Management of Terrorism and other security 
related risks, IsEC)
www.ec.europa.eu/justice_home/funding/cips/funding_cips_en.htm
Punkt	Kontaktowy	ISEC/CIPS	w	Departamencie	Unii	Europejskiej	i	Współpracy	Międzynarodowej	
Ministerstwa	Spraw	Wewnętrznych	i	Administracji:
Grzegorz.Assbury@poczta.mswia.gov.pl,	Lukasz.Zewakowski@poczta.mswia.gov.pl

- Zapobieganie i walka z przestępczością (Prevention of and Fight against Crime, CIPs)
www.ec.europa.eu/justice_home/funding/isec/funding_isec_en.htm
Punkt	Kontaktowy	ISEC/CIPS	w	Departamencie	Unii	Europejskiej	i	Współpracy	Międzynarodowej	
Ministerstwa	Spraw	Wewnętrznych	i	Administracji:
Grzegorz.Assbury@poczta.mswia.gov.pl,	Lukasz.Zewakowski@poczta.mswia.gov.pl

Program ramowy Prawa podstawowe i sprawiedliwość (Fundamental rights and Justice)
www.ec.europa.eu/justice_home/funding/intro/funding_rights_en.htm

- Program Daphne III: Zapobieganie i zwalczanie przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet oraz na 
rzecz ochrony ofiar i grup ryzyka (Prevent and combat violence against children, young people and 
women and to protect victims and groups at risk)
www.ec.europa.eu/justice_home/funding/daphne3/funding_daphne3_en.htm

- Profilaktyka narkotykowa i informacja o narkotykach (Drugs prevention and information)
www.ec.europa.eu/justice_home/funding/drugs/funding_drugs_en.htm

- Prawa podstawowe i obywatelstwo (Fundamental rights and citizenship)
www.ec.europa.eu/justice_home/funding/rights/funding_rights_en.htm
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- wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych (Civil justice)
www.ec.europa.eu/justice_home/funding/civil/funding_civil_en.htm

- wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych (Criminal justice)
www.ec.europa.eu/justice_home/funding/jpen/funding_jpen_en.htm

Program ramowy solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi (solidarity and Management 
of Migration Flows)
www.ec.europa.eu/justice_home/funding/intro/funding_solidarity_en.htm

- Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców (European Refugee Fund)
www.ec.europa.eu/justice_home/funding/refugee/funding_refugee_en.htm
Ministerstwo	 Spraw	 Wewnętrznych	 i	 Administracji,	 Departament	 Unii	 Europejskiej	 i	 Współpracy	 
Międzynarodowej
www.mswia.gov.pl/portal/pl/580/7402/Europejski_fundusz_na_rzecz_Uchodzcow_EfU.html
Władza	Wdrażająca	Programy	Europejskie	(zakładka:	Europejski	fundusz	na	rzecz	Uchodźców)
www.wwpe.gov.pl

- Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów (European Return Fund)
www.ec.europa.eu/justice_home/funding/return/funding_return_en.htm
Ministerstwo	 Spraw	 Wewnętrznych	 i	 Administracji,	 Departament	 Unii	 Europejskiej	 i	 Współpracy	 
Międzynarodowej
www.mswia.gov.pl/portal/pl/581/7403/Europejski_fundusz_Powrotow_Imigrantow_EfPI.html
Władza	Wdrażająca	Programy	Europejskie	(zakładka:	Europejski	fundusz	Powrotów	Imigrantów)
www.wwpe.gov.pl

- Europejski Fundusz na rzecz Integracji obywateli Państw Trzecich (European Integration Fund)
www.ec.europa.eu/justice_home/funding/integration/funding_integration_en.htm
Ministerstwo	Pracy	i	Polityki	Społecznej,	Departament	Pomocy	i	Integracji	Społecznej
www.mpips.gov.pl	 (zakładka:	 fundusze	Unĳne,	 następnie:	 Europejski	 fundusz	 na	 rzecz	 Integracji	
Obywateli	Państw	Trzecich	na	lata	2007	–	2013)
Władza	Wdrażająca	Programy	Europejskie	(zakładka:	Europejski	fundusz	na	rzecz	Integracji	Obywa-
teli	Państw	Trzecich)
www.wwpe.gov.pl

13. proGraMy wSpÓłpracy zewnĘtrzneJ (eXternal cooperation proGraMMeS)

INfORMACJE	O	PROGRAMACH
www.ec.europa.eu/world
www.ec.europa.eu/europeaid/what/delivering-aid/funding-instruments

Europejski Instrument sąsiedztwa i Partnerstwa (European Neighbourhood and Partnership Instru-
ment)
www.ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/overview

Instrument pomocy przedakcesyjnej (Instrument for Pre-Accession Assistance)
www.ec.europa.eu/enlargement/how-does-it-work/financial-assistance/index_pl.htm
www.ec.europa.eu/regional_policy/funds/ipa/index_pl.htm

Europejski Fundusz Rozwoju (European Development Fund)
www.ec.europa.eu/europeaid/how/finance/edf_en.htm

Instrument współpracy Rozwojowej (Development Cooperation Instrument)
www.ec.europa.eu/europeaid/how/finance/dci_en.htm
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Europejski Instrument na rzecz Demokracji i Praw Człowieka (European Instrument for Democracy 
and Human Rights)
www.ec.europa.eu/europeaid/how/finance/eidhr_en.htm

Instrument na rzecz stabilności (Instrument for stability)
www.ec.europa.eu/europeaid/how/finance/ifs_en.htm
www.ec.europa.eu/external_relations/ifs

Instrument współpracy w dziedzinie Bezpieczeństwa Jądrowego (Nuclear safety Cooperation  
Instrument)
www.ec.europa.eu/europeaid/how/finance/nsci_en.htm
Instrument finansowania współpracy z państwami i terytoriami uprzemysłowionymi oraz innymi 
państwami i terytoriami o wysokim dochodzie (Financing instrument for cooperation with industria-
lised and other high-income countries and territories)
www.europa.eu/legislation_summaries/external_relations/relations_with_third_countries/industriali-
sed_countries/r14107_en.htm

- Program współpracy w dziedzinie szkolnictwa w ramach Instrument finansowania współpracy 
z państwami i terytoriami uprzemysłowionymi oraz innymi państwami i terytoriami o wysokim do-
chodzie (Financing instrument for cooperation with industrialised and other high-income countries 
and territories Education Cooperation Programme Australia, Japan and the Republic of Korea, ICI 
ECP)
http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/ici-ecp/index_en.htm

Program Atlantis: współpraca między UE i stanami Zjednoczonymi Ameryki w zakresie szkolnictwa 
wyższego oraz kształcenia i szkolenia zawodowego (Atlantis Programme: EU-Us Cooperation in 
Higher Education and Vocational Training)
www.ec.europa.eu/education/eu-usa/doc1156_en.htm

Program współpracy między UE i Kanadą w zakresie szkolnictwa wyższego, szkolenia i młodzieży 
(EU-Canada cooperation in higher education, training and youth)
www.ec.europa.eu/education/eu-canada/doc1563_en.htm

INSTYTUCJE	ZAANGAŻOWANE	WE	WDRAŻANIE	PROGRAMÓW
Biuro	Współpracy	EuropeAid	(EuropeAid	Co-operation	Office)
www.ec.europa.eu/europeaid

Dyrekcja	Generalna	ds.	Stosunków	Zewnętrznych	(Directorate-General	for	External	Relations)
www.ec.europa.eu/dgs/external_relations

Dyrekcja	Generalna	ds.	Pomocy	Humanitarnej	(Directorate-General	for	Humanitarian	Aid)
www.ec.europa.eu/echo

Dyrekcja	Generalna	ds.	Rozwoju	(Directorate-General	for	Development)
www.ec.europa.eu/development

Dyrekcja	Generalna	ds.	Rozszerzenia	(Directorate-General	for	Enlargement)
www.ec.europa.eu/dgs/enlargement

Wyszukiwarka	programów	pomocy	zewnętrznej
www.ec.europa.eu/europeaid/work/funding	(zakładka:	Apply	for	grant	or	contract)



14. inStruMenty polityki SpÓJnoŚci, wSpÓlneJ polityki rolneJ 
  wSpÓlneJ polityki ryBackieJ

INfORMACJE	O	fUNDUSZACH
Europejski Fundusz społeczny (European social Fund)
www.ec.europa.eu/employment_social/esf/index_pl.htm

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (European Regional Development Fund)
www.ec.europa.eu/regional_policy/funds/feder/index_pl.htm

Fundusz spójności (Cohesion Fund)
www.ec.europa.eu/regional_policy/funds/cf/index_pl.htm

Fundusz Rolniczy Rozwoju obszarów wiejskich (European Agricultural Fund for Rural Develop-
ment)
www.europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/l60032_en.htm

Europejski Fundusz Rybacki (European Fisheries Fund)
www.ec.europa.eu/fisheries/cfp/structural_policy_overview_en.htm

INSTYTUCJE	ZAANGAŻOWANE	WE	WDRAŻANIE	PROGRAMÓW
Dyrekcja	Generalna	ds.	Polityki	Regionalnej	(Directorate-General	for	Regional	Policy)
www.ec.europa.eu/regional_policy/index_pl.htm

Dyrekcja	Generalna	ds.	Rolnictwa	i	Rozwoju	Obszarów	Wiejskich	(Directorate-General	for	Agriculture	
and	Rural	Development)
www.ec.europa.eu/agriculture

Dyrekcja	Generalna	ds.	Rybołówstwa	i	Gospodarki	morskiej	(Directorate-General	for	Maritime	Affairs	
and	fisheries)
www.ec.europa.eu/maritimeaffairs
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załącznik ii a

adreSy Stron internetowych opiSanych proGra-
MÓw i inStytucJi odpowiedzialnych za ich reali-
zacJĘ – pozioM kraJowy

Punkt Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz lista Punktów w województwach
www.funduszeeuropejskie.gov.pl/dzialaniapromocyjne/PI/Strony/Ogolne_informacje_mapa_woje-
wodztw.aspx

Regionalne ośrodki Europejskiego Funduszu społecznego
www.roefs.pl

1. proGraM operacyJny kapitał ludzki (po kl)

INfORMACJE	O	PROGRAMIE
www.efs.gov.pl

INSTYTUCJE	ZAANGAŻOWANE	WE	WDRAŻANIE	PROGRAMU
Instytucja Zarządzająca
Ministerstwo	Rozwoju	Regionalnego,	Departament	Zarządzania	Europejskim	funduszem	Społecznym
www.mrr.gov.pl

INSTYTUCJE	POŚREDNICZĄCE	I	INSTYTUCJE	POŚREDNICZĄCE	II	STOPNIA	(WDRAŻAJĄCE)	DLA	
PRIORYTETÓW	CENTRALNYCH	(1.	–	5.)
1.Zatrudnienie	i	integracja	społeczna
Instytucja Pośrednicząca (IP)
Ministerstwo	Pracy	i	Polityki	Społecznej,	Departament	Wdrażania	EfS
www.kapitalludzki.gov.pl
Instytucja Pośrednicząca II stopnia (IP2)
Władza	Wdrażająca	Programy	Europejskie	(dla	poddziałania	1.3.1)
www.wwpe.gov.pl

2.	Rozwój	zasobów	ludzkich	i	potencjału	adaptacyjnego	przedsiębiorstw	oraz	poprawa	stanu	zdrowia	
osób	pracujących
IP
Ministerstwo	Pracy	i	Polityki	Społecznej,	Departament	Wdrażania	EfS
www.kapitalludzki.gov.pl
IP2
Polska	Agencja	Rozwoju	Przedsiębiorczości	(działanie	2.1)
www.parp.gov.pl

3.	Wysoka	jakość	systemu	oświaty
IP
Ministerstwo	Edukacji	Narodowej,	Departament	funduszy	Strukturalnych
www.efs.men.gov.pl
IP2
Brak
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4.	Szkolnictwo	wyższe	i	nauka
IP
Ministerstwo	Nauki	i	Szkolnictwa	Wyższego,	Departament	Wdrożeń	i	Innowacji
www.nauka.gov.pl	(zakładka:	fundusze	Strukturalne)
IP2
Brak

5.	Dobre	rządzenie
Brak	IP.	Koordynacja	zapewniona	przez	Ministerstw	Rozwoju	Regionalnego,	Departament	Zarządza-
nia	EfS
www.mrr.gov.pl,	www.efs.gov.pl
IP2
Ministerstwo	Spraw	Wewnętrznych	i	Administracji,	Departament	Administracji	Publicznej	(działanie	
5.2)
www.mswia.gov.pl	(zakładka:	Administracja	publiczna)
Ministerstwo	Pracy	i	Polityki	Społecznej,	Departament	Wdrażania	EfS	(działania:	5.4	i	5.5)
www.kapitalludzki.gov.pl

INSTYTUCJE	WDRAŻAJĄCE	DLA	PRIORYTETÓW	REGIONALNYCH	(6.	–	9.)
•	 Województwo	Dolnośląskie
Instytucja pośrednicząca (IP)
Urząd	Marszałkowski	Województwa	Dolnośląskiego,	Wydział	EfS	(działanie	8.2	oraz	priorytet	9.)
www.dolnyslask.pl,	www.efs.dolnyslask.pl,	www.fundusze.dolnyslask.pl
Instytucja pośrednicząca II stopnia (IP2)
Dolnośląski	Wojewódzki	Urząd	Pracy	w	Wałbrzychu,	filia	we	Wrocławiu	(priorytet	6.,	7.	oraz	działanie	
8.1)
www.pokl.dwup.pl

•	 Województwo	Kujawsko-Pomorskie
IP
Urząd	Marszałkowski	Województwa	Kujawsko-Pomorskiego,	Departament	Polityki	Regionalnej	(prio-
rytety:	8.	i	9.)
www.kujawsko-pomorskie.pl,	www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl
IP2
Wojewódzki	Urząd	Pracy	w	Toruniu	(priorytet	6.)
www.wup.torun.pl/pokl
Regionalny	Ośrodek	Polityki	Społecznej	(priorytet	7.)
www.efs.ropstorun.pl

•	 Województwo	Lubelskie
IP
Urząd	Marszałkowski	Województwa	Lubelskiego,	Departament	Europejskiego	funduszu	Społecznego	
(priorytety:	8.	i	9.)
www.efs.lubelskie.pl
IP2
Wojewódzki	Urząd	Pracy	w	Lublinie	(priorytety:	6.	i	7.)
www.wup.lublin.pl/pokl

•	 Województwo	Lubuskie
IP
Urząd	Marszałkowski	Województwa	Lubuskiego,	Departament	Europejskiego	funduszu	Społecznego	
(priorytety:	7.,	8.	i	9.)
www.efs.lubuskie.pl
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IP2
Wojewódzki	Urząd	Pracy	w	Zielonej	Górze	(priorytet	6.)
www.wup.zgora.pl

•	 Województwo	Łódzkie
IP
Urząd	Marszałkowski	Województwa	Łódzkiego,	Departament	ds.	PO	KL	(priorytety:	8.	i	9.)
www.pokl.lodzkie.pl
IP2
Wojewódzki	Urząd	Pracy	w	Łodzi	(priorytety:	6.	i	7.)
www.pokl.wup.lodz.pl

•	 Województwo	Małopolskie
IP
Urząd	Marszałkowski	Województwa	Małopolskiego,	Departament	Polityki	Regionalnej
www.malopolskie.pl,	www.wrotamalopolski.pl/root_POKL,	www.fundusze.malopolska.pl/fem
IP2
Wojewódzki	Urząd	Pracy	w	Krakowie	(priorytety:	6.,	7.,	8.	i	9.)
www.pokl.wup-krakow.pl

•	 Województwo	Mazowieckie
IP
Urząd	Marszałkowski	Województwa	Mazowieckiego,	Departament	Strategii	i	Rozwoju	Regionalnego
www.mazovia.pl
IP2
Wojewódzki	Urząd	Pracy	w	Warszawie	(działanie	6.1)
www.wup.mazowsze.pl/efs
Mazowiecka	Jednostka	Wdrażania	Programów	Unĳnych	(działania:	6.2	i	6.3	oraz	priorytety:	7.,	8.	i	9.)
www.mazowia.eu

•	Województwo	Opolskie
IP
Urząd	Marszałkowski	Województwa	Opolskiego,	Departament	Koordynacji	Programów	Operacyjnych	
(działanie	8.2)
www.pokl.opole.pl
IP2
Wojewódzki	Urząd	Pracy	w	Opolu	(działanie	8.1	oraz	priorytety:	6.,	7.	i	9.)
www.pokl.opole.pl

•	 Województwo	Podkarpackie
IP
Wojewódzki	Urząd	Pracy	w	Rzeszowie	(priorytety:	6.,	7.,	8.	i	9.)
www.pokl.wup-rzeszow.pl
IP2
brak

•	Województwo	Podlaskie
IP
Urząd	Marszałkowski	Województwa	Podlaskiego,	Departament	Polityki	Regionalnej	i	funduszy	Struk-
turalnych	(działania:	6.2	i	6.3	i	8.2	oraz	priorytety:	7.	i	9.)
www.pokl.wrotapodlasia.pl
IP2
Wojewódzki	Urząd	Pracy	w	Białymstoku	(działania:	6.1	i	8.1)
www.pokl.up.podlasie.pl
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•	Województwo	Pomorskie
Urząd	Marszałkowski	Województwa	Pomorskiego,	Departament	EfS	(działania:	6.2	i	6.3	oraz	prio-
rytety:	7.,	8.	i	9.)
www.wrotapomorza.pl/pl/defs
IP2
Wojewódzki	Urząd	Pracy	w	Gdańsku	(działanie	6.1)
www.wup.gdansk.pl/pokl

•	 Województwo	Śląskie
Urząd	Marszałkowski	Województwa	Śląskiego,	Wydział	Programowania	Rozwoju	i	funduszy	Europej-
skich	(priorytet	7.	oraz	działania:	8.2,	9.1	i	9.2)
www.efs.silesia-region.pl
IP2
Wojewódzki	Urząd	Pracy	w	Katowicach	(priorytet	6.	oraz	działania:	8.1	i	9.3)
http://efs.wup-katowice.pl

•	 Województwo	Świętokrzyskie
IP
Świętokrzyskie	Biuro	Rozwoju	Regionalnego,	Biuro	Programu	Operacyjnego	Kapitał	Ludzki		(działania:	
6.3	i	8.2	oraz	priorytety:	7.	i	9.)
www.pokl.sbrr.pl
IP2
Wojewódzki	Urząd	Pracy	w	Kielcach	(działania:	6.1,	6.2	i	8.1)
www.wup.kielce.pl/pokl

•	 Województwo	Warmińsko-Mazurskie
IP
Urząd	Marszałkowski	Województwa	Warmińsko-Mazurskiego,	Departament	EfS	(działanie	8.2	oraz	
priorytety:	7.	i	9.)
http://efs.warmia.mazury.pl
IP2
Wojewódzki	Urząd	Pracy	w	Olsztynie	(priorytet	6.	oraz	działanie	8.1)
www.up.gov.pl/pokl

•	 Województwo	Wielkopolskie
IP
Wojewódzki	Urząd	Pracy	w	Poznaniu	(priorytety:	6.,	7.,	8.	i	9.)
www.efs.wup.poznan.pl
IP2
brak

•	Województwo	Zachodniopomorskie
IP
Wojewódzki	Urząd	Pracy	w	Szczecinie	(priorytety:	6.,	7.,	8.	i	9.)
www.wup.pl
IP2
brak

INSTYTUCJA	 WSPIERAJĄCA	 REALIZACJĘ	 PROJEKTÓW	 INNOWACYJNYCH	 I	 PONADNARODO-
WYCH
Krajowa	Instytucja	Wspomagająca	dla	Programu	Operacyjnego	Kapitał	Ludzki
fundacja	fundusz	Współpracy	(do	końca	2009	r.)
www.kiw-pokl.org.pl
Centrum	Projektów	Europejskich	(od	stycznia	2010	r.)
www.cpe.gov.pl/8,kiw
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2. proGraM operacyJny innowacyJna GoSpodarka (po iG)

INfORMACJE	O	PROGRAMIE
www.poig.gov.pl

INSTYTUCJE	ZAANGAŻOWANE	WE	WDRAŻANIE	PROGRAMU
Instytucja Zarządzająca
Ministerstwo	 Rozwoju	 Regionalnego,	 Departament	 Zarządzania	 Programami	 Konkurencyjności	 
i	Innowacyjności
www.mrr.gov.pl

Instytucje Pośredniczące II stopnia (wdrażające)
Ośrodek	Przetwarzania	Informacji
www.opi.org.pl/pl/fundusze

Polska	Agencja	Rozwoju	Przedsiębiorczości
http://poig.parp.gov.pl

Polska	Organizacja	Turystyczna,	Departament	funduszy	Europejskich
www.pot.gov.pl

Władza	Wdrażająca	Programy	Europejskie
www.wwpe.gov.pl

Beneficjent projektów indywidualnych	w	działaniu	1.2:	fundacja	na	rzecz	Nauki	Polskiej
www.fnp.org.pl	(zakładka:	Programy	finansowane	z	funduszy	europejskich)

3. proGraM operacyJny inFraStruktura i ŚrodowiSko (po iiŚ)

INfORMACJE	O	PROGRAMIE
www.pois.gov.pl

INSTYTUCJE	ZAANGAŻOWANE	WE	WDRAŻANIE	PROGRAMU
Instytucja Zarządzająca
Ministerstwo	Rozwoju	Regionalnego,	Departament	Koordynacji	Programów	Infrastrukturalnych
www.mrr.gov.pl

Instytucje Pośredniczące II stopnia (wdrażające)
Centrum	Koordynacji	Projektów	Środowiskowych
www.ckps.pl

Narodowy	fundusz	Ochrony	Środowiska	i	Gospodarki	Wodnej
www.nfosigw.gov.pl

Władza	Wdrażająca	Programy	Europejskie
www.wwpe.gov.pl

Centrum	Systemów	Informacyjnych	Ochrony	Zdrowia
www.csioz.gov.pl
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4. proGraM operacyJny rozwÓJ polSki wSchodnieJ (po rpw)

INfORMACJE	O	PROGRAMIE
www.polskawschodnia.gov.pl

INSTYTUCJE	ZAANGAŻOWANE	WE	WDRAŻANIE	PROGRAMU
Instytucja Zarządzająca
Ministerstwo	Rozwoju	Regionalnego,	Departament	Koordynacji	Programów	Regionalnych
www.mrr.gov.pl

Instytucja Pośrednicząca
Polska	Agencja	Rozwoju	Przedsiębiorczości
http://porpw.parp.gov.pl

5. proGraM rozwoJu oBSzarÓw wieJSkich (prow)

INfORMACJE	O	PROGRAMIE
www.minrol.gov.pl	(zakładka:	PROW	2007	–	2013)

INSTYTUCJE	ZAANGAŻOWANE	WE	WDRAŻANIE	PROGRAMU
Instytucja Zarządzająca
Ministerstwo	Rolnictwa	i	Rozwoju	Wsi,	Departament	Rozwoju	Obszarów	Wiejskich
www.minrol.gov.pl

Podmioty wdrażające
fundacja	Programów	Pomocy	dla	Rolnictwa	fAPA
www.fapa.com.pl	(zakładka:	PROW	2007	–	2013)

Agencja	Restrukturyzacji	i	Modernizacji	Rolnictwa
www.arimr.gov.pl	(zakładka:	PROW	2007	–	2013	program)

Urzędy	marszałkowskie	województw	zaangażowanych	w	realizację	programu:	adresy	stron	interneto-
wych	urzędów	marszałkowskich	można	znaleźć	w	Załączniku	II	B.

6. proGraM operacyJny zrÓwnowaŻony rozwÓJ Sektora ryBołÓwStwa 
 i nadBrzeŻnych oBSzarÓw ryBackich 2007-2013 (po ryBy)

INfORMACJE	O	PROGRAMIE
www.minrol.gov.pl	(zakładka:	PO	RYBY	2007	–	2013)

INSTYTUCJE	ZAANGAŻOWANE	WE	WDRAŻANIE	PROGRAMU
Instytucja Zarządzająca
Ministerstwo	Rolnictwa	i	Rozwoju	Wsi,	Departament	Rybołówstwa
www.minrol.gov.pl

Instytucja Pośrednicząca
Agencja	Restrukturyzacji	i	Modernizacji	Rolnictwa
www.arimr.gov.pl	 (zakładka:	 Zrównoważony	 rozwój	 sektora	 rybołówstwa	 i	 nadbrzeżnych	 obszarów	
rybackich	2007	–	2013)

Urzędy	marszałkowskie	województw	zaangażowanych	w	realizację	programu:	adresy	stron	interneto-
wych	urzędów	marszałkowskich	można	znaleźć	w	Załączniku	II	B.
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7. proGraMy operacyJne europeJSkieJ wSpÓłpracy terytorialneJ

INfORMACJE	O	PROGRAMACH	WDRAŻANYCH	Z	UDZIAŁEM	POLSKI
www.ewt.gov.pl

INfORMACJE	O	POSZCZEGÓLNYCH	PROGRAMACH	ORAZ	ADRESY	POLSKICH	INSTYTUCJI	
ZAANGAŻOWANYCH	WE	WDRAŻANIE	PROGRAMU	(JEŚLI	DOTYCZY)
Programy współpracy transgranicznej
www.ewt.gov.pl/WstepDofunduszyEuropejskich/Strony/Wspolpracatransgraniczna.aspx

- Polska (województwo lubuskie) – Niemcy (Brandenburgia) (stroną	zarządzającą	jest	Polska)
www.ewt.gov.pl/WstepDofunduszyEuropejskich/Strony/Brandenburgia.aspx
wspólny sekretariat Techniczny
Centrum	Projektów	Europejskich
www.cpe.gov.pl/2,pl-bb

- Południowy Bałtyk: Polska – szwecja – Dania – Litwa – Niemcy	(stroną	zarządzającą	jest	Polska)
www.ewt.gov.pl/WstepDofunduszyEuropejskich/Strony/PoludniowyBaltyk.aspx
www.southbaltic.eu
wspólny sekretariat Techniczny
Centrum	Projektów	Europejskich
www.cpe.gov.pl/3,southbaltic

- Polska – Republika słowacka	(stroną	zarządzającą	jest	Polska)
www.ewt.gov.pl/WstepDofunduszyEuropejskich/Strony/Polska-Slowacja.aspx
wspólny sekretariat Techniczny
Centrum	Projektów	Europejskich
www.cpe.gov.pl/1,pl-sk

- Polska (województwo zachodniopomorskie) – Niemcy (Meklemburgia/ Pomorze Przednie – Bran-
denburgia)
www.ewt.gov.pl/WstepDofunduszyEuropejskich/Strony/Polska-Meklemburgia.aspx

- Polska (województwo dolnośląskie i lubuskie) – Niemcy (saksonia)
www.ewt.gov.pl/WstepDofunduszyEuropejskich/Strony/Polska-Saksonia.aspx

- Polska – Republika Czeska
www.ewt.gov.pl/WstepDofunduszyEuropejskich/Strony/Polska-Czechy.aspx

- Polska – Republika Litewska
www.ewt.gov.pl/WstepDofunduszyEuropejskich/Strony/Polska-Litwa.aspx

Urzędy	marszałkowskie	województw	zaangażowanych	w	realizację	programu:	adresy	stron	interneto-
wych	urzędów	marszałkowskich	można	znaleźć	w	Załączniku	II	B.

Programy współpracy transnarodowej
www.ewt.gov.pl/WstepDofunduszyEuropejskich/Strony/Wspolpracatransnarodowa.aspx

- Program Regionu Morza Bałtyckiego (Baltic sea Region Programme)
www.ewt.gov.pl/WstepDofunduszyEuropejskich/Strony/RegionMorzaBaltyckiego.aspx
www.eu.baltic.net

- Program dla Europy Środkowej (Central Europe Programme)
www.ewt.gov.pl/WstepDofunduszyEuropejskich/Strony/EuropaSrodkowa.aspx
www.central2013.eu



8. europeJSki inStruMent SąSiedztwa i partnerStwa

INfORMACJE	O	PROGRAMACH	WDRAŻANYCH	W	POLSCE
www.interreg.gov.pl/20072013/instrument+sasiedztwa

INfORMACJE	O	POSZCZEGÓLNYCH	PROGRAMACH	ORAZ	ADRESY	POLSKICH	INSTYTUCJI	
ZAANGAŻOWANYCH	WE	WDRAŻANIE	PROGRAMU
Instytucja Zarządzająca
Ministerstwo	Rozwoju	Regionalnego,	Departament	Współpracy	Terytorialnej
www.mrr.gov.pl

Program Litwa – Polska – Rosja (obwód Kaliningradzki)
www.ewt.gov.pl/WstepDofunduszyEuropejskich/Strony/PolskaLitwaRosja.aspx
wspólny sekretariat Techniczny
Centrum	Projektów	Europejskich
www.cpe.gov.pl/4,lt-pl-ru

Program Polska – Białoruś – Ukraina
www.ewt.gov.pl/WstepDofunduszyEuropejskich/Strony/PolskaUkrainaBialorus.aspx
www.pl-by-ua.pl
wspólny sekretariat Techniczny
Centrum	Projektów	Europejskich
www.cpe.gov.pl/5,pl-by-ua
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załącznik ii B

adreSy Stron internetowych opiSanych 
proGraMÓw i inStytucJi odpowiedzialnych 
za ich realizacJĘ – pozioM reGionalny

Punkt Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz lista Punktów w województwach
www.funduszeeuropejskie.gov.pl/dzialaniapromocyjne/PI/Strony/Ogolne_informacje_mapa_woje-
wodztw.aspx

Regionalne ośrodki Europejskiego Funduszu społecznego
www.roefs.pl

Instytucja Koordynująca regionalne programy operacyjne
Departament	Koordynacji	i	Wdrażania	Programów	Regionalnych,	Ministerstwo	Rozwoju	Regionalnego
www.mrr.gov.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl/RPO

1. reGionalny proGraM operacyJny dla woJewÓdztwa dolnoŚląSkieGo

strona programu
www.rpo.dolnyslask.pl

Instytucja Zarządzająca
Urząd	Marszałkowski	Województwa	Dolnośląskiego
www.umwd.dolnyslask.pl

Instytucja Pośrednicząca
Dolnośląska	Instytucja	Pośrednicząca
www.dip.dolnyslask.pl

2. reGionalny proGraM operacyJny woJewÓdztwa kuJawSko-poMorSkieGo

strona programu
www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl

Instytucja Zarządzająca
Urząd	Marszałkowski	Województwa	Kujawsko-Pomorskiego
www.kujawsko-pomorskie.pl

3. reGionalny proGraM operacyJny woJewÓdztwa luBelSkieGo

strona programu
www.rpo.lubelskie.pl

Instytucja Zarządzająca
Urząd	Marszałkowski	Województwa	Lubelskiego
www.lubelskie.pl

Instytucja Pośrednicząca II stopnia
Lubelska	Agencja	Wspierania	Przedsiębiorczości
www.lawp.lubelskie.pl
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4. luBuSki reGionalny proGraM operacyJny

strona programu
www.lrpo.lubuskie.pl

Instytucja Zarządzająca
Urząd	Marszałkowski	Województwa	Lubuskiego
www.lubuskie.pl

Instytucja Pośrednicząca II stopnia
Wojewódzki	fundusz	Ochrony	Środowiska	i	Gospodarki	Wodnej	w	Zielonej	Górze
www.wfosigw.zgora.pl

5. reGionalny proGraM operacyJny woJewÓdztwa łÓdzkieGo

strona programu
www.rpo.lodzkie.pl

Instytucja Zarządzająca
Urząd	Marszałkowski	Województwa	Łódzkiego
www.lodzkie.pl

Instytucja Pośrednicząca II stopnia
Centrum	Obsługi	Przedsiębiorcy
www.cop.lodzkie.pl

6. MałopolSki reGionalny proGraM operacyJny

strona programu
www.wrotamalopolski.pl/root_MRPO

Instytucja Zarządzająca
Urząd	Marszałkowski	Województwa	Małopolskiego
www.malopolskie.pl

Instytucja Pośrednicząca
Małopolskie	Centrum	Przedsiębiorczości
www.mcp.malopolska.pl

7. reGionalny proGraM operacyJny woJewÓdztwa MazowieckieGo

strona programu
www.rpo.mazowia.eu

Instytucja Zarządzająca
Urząd	Marszałkowski	Województwa	Mazowieckiego
www.mazovia.pl

Instytucja Pośrednicząca
Mazowiecka	Jednostka	Wdrażania	Programów	Unĳnych
www.mazowia.eu
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8. reGionalny proGraM operacyJny woJewÓdztwa opolSkieGo

strona programu
www.rpo.opolskie.pl

Instytucja Zarządzająca
Urząd	Marszałkowski	Województwa	Opolskiego
www.umwo.opole.pl

Instytucja Pośrednicząca II stopnia
Opolskie	Centrum	Rozwoju	Gospodarki
www.ocrg.opolskie.pl

9. reGionalny proGraM operacyJny woJewÓdztwa podkarpackieGo

strona programu
www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo

Instytucja Zarządzająca
Urząd	Marszałkowski	Województwa	Podkarpackiego
www.podkarpackie.pl

10. reGionalny proGraM operacyJny woJewÓdztwa podlaSkieGo

strona programu
www.rpowp.wrotapodlasia.pl

Instytucja Zarządzająca
Urząd	Marszałkowski	Województwa	Podlaskiego
www.umwp-podlasie.pl

11. reGionalny proGraM operacyJny dla woJewÓdztwa poMorSkieGo

strona programu
www.dpr.woj-pomorskie.pl

Instytucja Zarządzająca
Urząd	Marszałkowski	Województwa	Pomorskiego
www.woj-pomorskie.pl

Instytucja Pośrednicząca II stopnia
Agencja	Rozwoju	Pomorza	S.A.
www.arp.gda.pl

12. reGionalny proGraM operacyJny woJewÓdztwa ŚląSkieGo

strona programu
www.rpo.silesia-region.pl

Instytucja Zarządzająca
Urząd	Marszałkowski	Województwa	Śląskiego
www.silesia-region.pl



13. reGionalny proGraM operacyJny woJewÓdztwa ŚwiĘtokrzySkieGo

strona programu
www.rpo-swietokrzyskie.pl

Instytucja Zarządzająca
Urząd	Marszałkowski	Województwa	Świętokrzyskiego
www.sejmik.kielce.pl

14. reGionalny proGraM operacyJny warMia i Mazury

strona programu
www.rpo.warmia.mazury.pl

Instytucja Zarządzająca
Urząd	Marszałkowski	Województwa	Warmińsko-Mazurskiego
www.warmia.mazury.pl

Instytucje Pośredniczące
Warmińsko-Mazurska	Agencja	Rozwoju	Regionalnego	S.A.
www.wmarr.olsztyn.pl

Wojewódzki	fundusz	Ochrony	Środowiska	i	Gospodarki	Wodnej	w	Olsztynie
www.wfosigw.olsztyn.pl

15. wielkopolSki reGionalny proGraM operacyJny

strona programu
www.wrpo.wielkopolskie.pl

Instytucja Zarządzająca
Urząd	Marszałkowski	Województwa	Wielkopolskiego
www.umww.pl

Instytucja Pośrednicząca
Wojewódzki	fundusz	Ochrony	Środowiska	i	Gospodarki	Wodnej	w	Poznaniu
www.wfosgw.poznan.pl

16. reGionalny proGraM operacyJny woJewÓdztwa zachodniopoMorSkieGo

strona programu
www.rpo.wzp.pl

Instytucja Zarządzająca
Urząd	Marszałkowski	Województwa	Zachodniopomorskiego
www.wzp.pl
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