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Obszary wsparcia 
11 celów tematycznych UE  

na lata 2014-2020 



1 1 

• Wzmocnienie badań naukowych, rozwoju technologicznego i 
innowacji (B+R+I) 

2 2 

• Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii 
informacyjno-komunikacyjnych (ICT) 

3 3 

• Wzmocnienie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, 
sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury (MŚP) 

CELE TEMATYCZNE  
CZ.I 



4 4 
• Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich 

sektorach (ENERGIA) 

5 5 
• Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i 

zarządzania ryzykiem (KILMAT) 

6 6 
• Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie 

efektywnego gospodarowania zasobami (ŚRODOWISKO) 

7 7 

• Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoboru 
przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej 
(TRANSPORT) 

CELE TEMATYCZNE CZ.II 



8 8 
• Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie 

mobilności pracowników (RYNEK PRACY) 

9 9 
• Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką 

dyskryminacją (INTEGRACJA) 

10 10 

• Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na 
rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie 
(EDUKACJA) 

11 11 

• Wzmocnienie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i 
zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej 
(ADMINISTRACJA) 

CELE TEMATYCZNE CZ.III 



Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Zachodniopomorskiego 

na lata 2014-2020 
www.rpo.wzp.pl  

http://www.rpo.wzp.pl/




 Gospodarka Niskoemisyjna Oś II 

CELE CELE 

Zwiększona 
produkcja energii z 

OZE 

Zwiększona 
produkcja energii z 

OZE 

Zwiększony udział 
energii elektrycznej 

wytwarzanej w 
wysokosprawnej 

kogeneracji 

Zwiększony udział 
energii elektrycznej 

wytwarzanej w 
wysokosprawnej 

kogeneracji 

Zmniejszona 
energochłonność 

budynków 
mieszkaniowych 

(wielorodzinnych) i 
publicznych 

Zmniejszona 
energochłonność 

budynków 
mieszkaniowych 

(wielorodzinnych) i 
publicznych 

Ograniczenie spadku 
liczby osób podróżujących 

komunikacją miejską 

Ograniczenie spadku 
liczby osób podróżujących 

komunikacją miejską 



RREGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA 
ZACHODNIOPOMORSKIEO 
RREGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA 
ZACHODNIOPOMORSKIEO 

OŚ PRIORYTETOWA II  

GOSPODARKA NISKOEMISYJNA 

OŚ PRIORYTETOWA II  

GOSPODARKA NISKOEMISYJNA 

2.5 

• Kompleksowa głęboka modernizacja energetyczna obiektów użyteczności 
publicznej  

2.9 

• Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł 

2.11 

• Zwiększenie potencjału sieci energetycznej do odbioru energii z 
odnawialnych źródeł energii  

2.12 
• Rozwój kogeneracyjnych źródeł energii 

Zastępowanie konwencjonalnych  źródeł energii źródłami odnawialnymi 



  2.5 

 

• Zmniejszona energochłonność budynków 
mieszkaniowych(wielorodzinnych) i publicznych.   

CEL 

 

• Kompleksowa głęboka modernizacja 
energetyczna obiektów użyteczności publicznej 

 
 

TYP 
PROJEKTÓW 

Nabory od 30.09 16r. - 31.10.16r. 

Kompleksowa głęboka modernizacja energetyczna 

obiektów użyteczności publicznej  



2.5 

Kiedy? 
Nabór od  

30.09.16r- 31.10.16r. 
Tryb konkursowy WFOŚiGW 

w  Szczecinie 

Dofinansowanie 
85% 

Beneficjent? 

jst ich związki  
i stowarzyszenia,  
jednostki organizacyjne jst, 
osoby prawne jst, 
partnerstwa jst 

Kompleksowa głęboka modernizacja energetyczna 

obiektów użyteczności publicznej  



Zastępowanie konwencjonalnych źródeł energii  
odnawialnym źródłami  2.9 

• Zwiększona produkcja energii 
z odnawialnych źródeł energii CEL 

• Zastępowanie konwencjonalnych źródeł energii z OZE 
przede wszystkim:                                                                 
-biomasy                                                                                      
-biogazu                                                                                              
-energii słonecznej 

 

TYP 
PROJEKTÓW 

Nabory w 2017 r. 



Zastępowanie konwencjonalnych źródeł energii  
odnawialnym źródłami  2.9 



Zastępowanie konwencjonalnych źródeł energii  
odnawialnym źródłami  2.9 

Kiedy? 
Nabór w 2017r. 

Tryb konkursowy 
WFOŚiGW w  Szczecinie 

Dofinansowanie 
85% 

Beneficjent? 
Przedsiębiorcy, zakłady 
opieki zdrowotnej, 
grupy producentów 
rolnych 

JST, NGO, wspólnoty i 
spółdzielnie mieszkaniowe,  

Odbiorca? 
Mieszkańcy 
województwa 
zachodniopomorskiego 



Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł 2.10 

• Zwiększona produkcja energii 
z odnawialnych źródeł energii CEL 

• Budowa, rozbudowa, modernizacja jednostek 
wytwarzających energię elektryczną i/lub cieplną z 
odnawialnych źródeł energii w oparciu o:   
  biomasę , biogaz i energię słoneczną         
w tym niezbędną infrastrukturę przyłączeniową do 
sieci dystrybucyjnych. 

 

TYP 
PROJEKTÓW 

Nabory  od 31.03.16r – 29.04.16r. 



2.10 
Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł 



Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł 2.10 

Kiedy? 
od 31.03.16r.- 29.04.16r. 

Tryb konkursowy WFOŚiGW 
w  Szczecinie 

Dofinansowanie 
85% 

Beneficjent? 
Przedsiębiorcy, zakłady 
opieki zdrowotnej, 
grupy producentów 
rolnych 

JST, NGO, wspólnoty i 
spółdzielnie mieszkaniowe,  

Odbiorca? 
Mieszkańcy 
województwa 
zachodniopomorskiego 



PROGRAM OPERACYJNY 

  

INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 

 

POIR 

LPI 20 



     Priorytet I 

  Wsparcie prowadzenia prac B+R przez        

przedsiębiorstwa 

Poddziałanie 1.1.1  

Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa 

Rozpoczęcie naboru wniosków 1 etapu: 4 .04.2016 r. – 29.06.2016 r. 

 

Wsparcie badań przemysłowych  i eksperymentalnych  prac rozwojowych lub 

eksperymentalnych  prac rozwojowych. 

 

Planowany konkurs podzielony będzie na etapy: 

1. Konkurs przeznaczony dla MŚP, 

2. Konkurs przeznaczony dla MŚP w regionach słabiej rozwiniętych, 

3. Konkurs przeznaczony dla dużych przedsiębiorców 

 

 

LPI 21 

Wsparcie: max. - 80% 



Działanie 2.1  

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R 

przedsiębiorstw 

 PLANOWANY NABÓR:  od 01.03.2016 do 29.04.2016 

 

Max .poziom dofinansowania  70%  

 

  Kto może składać wnioski? 

Dofinansowanie będzie udzielane przedsiębiorcom na tworzenie lub rozwój 

inwestycji typu centra badawczo-rozwojowe.  

 

Na co można otrzymać dofinansowanie? 

Dofinansowanie przeznaczone jest na wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów 

badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną 

niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-

rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.  

 

LPI 22 



2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw  
 

2.3.4 Ochrona własności przemysłowej 

 AKTUALNY data naboru wniosków od 22.10.2015 do 31.03.2016  

Kto może składać wnioski?  mikro, mali lub średni przedsiębiorcy, prowadzący 

działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem 

do odpowiedniego rejestru. 

 

Dofinansowaniu będą podlegać projekty dotyczące: 

- uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na 

wzory użytkowe oraz praw z rejestracji na wzory przemysłowe) z możliwością wsparcia 

przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi 

doradczej albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. 

 

LPI 23 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: do 50% 



Działanie 3.2  

Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R 

Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek 

           Rozpoczęcie naboru wniosków: 1.06.2016r. -  31.08.2016r.  

Max. Wsparcie: 70% 

Wsparcie projektów, obejmujących wdrożenie  wyników prac B+R przeprowadzonych 

przez przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących do uruchomienia  produkcji nowych 

produktów lub usług z zachowaniem preferencji  dla KIS. 

Typ beneficjenta: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 

 

Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne 
Rozpoczęcie naboru wniosków: lipiec 2016r. - wrzesień 2016r.  

Max. Wsparcie: 70% 

Wsparcie projektów wdrażających  innowacje technologiczne 

Typ beneficjenta: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. 

 

 

 

 
 

LPI 24 

Priorytet III. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach 



Program Operacyjny 
Infrastruktura i Środowisko  



Program Operacyjny  
Infrastruktura i Środowisko 



Alokacja na działania w ramach POIŚ 2014-2020 



Działanie 1.1 Wspieranie wytwarzania  
i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych  
 

Nabory III kwartał  2016 

 
 Typy projektów 1.1.1: 

1. budowa, przebudowa instalacji skutkująca zwiększeniem mocy 
zainstalowanej lądowych farm wiatrowych;  

2. budowa, przebudowa instalacji skutkująca zwiększeniem mocy 
zainstalowanej jednostek wykorzystujących biomasę;  

3. budowa, przebudowa instalacji skutkująca zwiększeniem mocy 
zainstalowanej jednostek wykorzystujących biogaz;  

4. budowa, przebudowa instalacji skutkująca zwiększeniem mocy 
zainstalowanej jednostek wykorzystujących wodę lub energię 
promieniowania słonecznego lub energię geotermalną.  



Działanie 1.2 Promowanie efektywności 
energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł 

energii w przedsiębiorstwach 
 

Nabory II kwartał 2016 

 
Typy projektów: 

1. przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie;  

2. głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w 
przedsiębiorstwach;  

3. zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach, 
poprzez przebudowę lub wymianę na energooszczędne urządzeń i instalacji 
technologicznych, oświetlenia, oraz ciągów transportowych linii produkcyjnych;  

4. budowa lub przebudowa lokalnych źródeł ciepła (w tym wymiana źródła na 
instalację OZE);  

5. zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii 
ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa.  



Działanie 1.3 Wspieranie efektywności 
energetycznej w budynkach 

• Typy projektów: 

1. Wsparcie projektów inwestycyjnych dotyczących głębokiej kompleksowej 
modernizacji energetycznej budynków publicznych  

2. wsparcie projektu dotyczącego tzw. głębokiej kompleksowej 
modernizacji energetycznej publicznych szkół artystycznych w Polsce 
(nabór zakończony) 

3. Wsparcie projektów inwestycyjnych dotyczących głębokiej kompleksowej 
modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych 

4. Wsparcie w ramach projektu dotyczącego systemu wsparcia 
doradczego w zakresie efektywności energetycznej i OZE 

 (nabory II kwartał 2016r.) 

 



Skąd czerpać bieżące 
informacje o Funduszach 

Europejskich? 



               Program RPO 2014-2020 www.rpo.wzp.pl 

Portal Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju www.mir.gov.pl 

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie www.wup.pl 

Ministerstwo Gospodarki www.mg.gov.pl 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa 
www.arimr.gov.pl 



           Serwis funduszy dla organizacji 

pozarządowych 
www.fundusze.ngo.pl 

Mapa bezpłatnego poradnictwa 

prawnego i obywatelskiego 
www.mapaporadnictwa.org 

Sieć Enterprise Europe Network www.een.org.pl 

Polska Agencja Rozwoju 

Przedsiębiorczości 
www.parp.gov.pl 



Funduszeeuropejskie.gov.pl 

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 


