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Fundusze strukturalne są instrumentami Polityki Strukturalnej Unii 

Europejskiej. Ich zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i modernizacji 

gospodarek krajów UE. Fundusze kierowane są do tych sektorów 

gospodarki i regionów, które bez pomocy finansowej nie są w stanie 

dorównać do średniego poziomu ekonomicznego w UE 
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Dokumentem określającym kierunki i wysokość wsparcia finansowego ze strony Funduszy na realizację zamierzeń 

rozwojowych w Polsce w latach 20014-2020 jest Narodowa Strategia Spójności (Narodowe Strategiczne Ramy 

Odniesienia). (82,5 mld euro) 

1. Jest ona realizowana za pomocą następujących programów operacyjnych: 

2. Regionalne Programy Operacyjne (RPO) – województwa – 31,3 mld euro 

3. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – 4,4 mld euro 

4. Program Operacyjny Inteligentna Gospodarka -8,6 mld euro 

5. Program Operacyjny Polska Cyfrowa – 2,3 mld euro 

6. Program Operacyjny Polska Wschodnia – 2,1 mld euro 

7. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – 27,5 mld euro 

8. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 



Podstawy 
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    Środki unijne przyznawane są na konkretne cele oraz obszary wsparcia. Dlatego ważne jest, 

aby zidentyfikować cel, któremu ma służyć projekt oraz dziedzinę, której dotyczy.  

 Każdemu programowi na lata 2014 – 2020 przypisane są priorytety i działania , które 

uszczegóławiają charakter dofinansowania dla poszczególnych beneficjentów  i ich projektów 

 Wniosek o dofinansowanie projektu składa się za pomocą formularza, dostępnego na stronach 

odpowiedniego programu. Do każdego wzoru Wniosku o dofinansowanie jest stworzona 

instrukcja wypełniania, która znajduje się na tej samej stronie wraz z całą dokumentacją 

związaną z ubieganiem się o dofinansowanie.  



Beneficjenci 
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    O dofinansowanie projektów ze środków funduszy strukturalnych mogą ubiegać się podmioty 

uprawnione, czyli beneficjenci.  

 Zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. Nr 116, poz. 

1206) to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 

prawnej, korzystająca z publicznych środków wspólnotowych i publicznych środków krajowych 

na podstawie umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji, podjętej odpowiednio przez 

właściwego ministra, jeśli pełni funkcję instytucji zarządzającej albo instytucji pośredniczącej, 

albo przez wojewodę, jeśli pełni funkcję instytucji pośredniczącej. 
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    Dofinansowaniu podlegają koszty kwalifikowane, przewidziane w projekcie.  

 Koszty kwalifikowane, to koszty, których poniesienie jest merytorycznie uzasadnione i które 

spełniają kryteria zasadności wyznaczone przez instytucję zarządzającą. Zasady 

kwalifikowalności wydatków, określane w odniesieniu do terminów ich ponoszenia, podmiotu, 

który je ponosi oraz kategorii wydatków związanych z realizacją projektu, zostały określone w 

załącznikach do uzupełnień programów operacyjnych. O kwalifikowalności kosztów decydują 

kolejno przepisy wspólnotowe, przepisy zawarte w uzupełnieniach programów operacyjnych 

oraz ewentualnie inne dodatkowe przepisy stanowione przez instytucję zarządzającą. 



Procedowanie 
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Pomysł 

       Wybór programu i działania 

  Złożenie wniosku   

   Ocena formalna i merytoryczna (ok. 4 – 6 m – cy)   

  

    Podpisanie umowy 

                 Realizacja projektu  

     Sprawozdanie ze zrealizowanych działań 

                                                        Kontrola    



Intensywność 
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Województwa 
Mikro, mali 

przedsiębiorcy 

Średni 

przedsiębiorcy 
Pozostali 

Miasto stołeczne Warszawa 50% 40% 30% 

dolnośląskie, mazowieckie, 

pomorskie, śląskie, 

wielkopolskie, 

zachodniopomorskie  

60% 50% 40% 

kujawsko-pomorskie, 

lubelskie, lubuskie, łódzkie, 

małopolskie, opolskie, 

podkarpackie, podlaskie, 

świętokrzyskie, warmińsko-

mazurskie  

70% 60% 50% 



Wielkość 

przedsiębiorcy 
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  Mikro Mali Średni 

Zatrudnienie (etaty) 10 50 250 

Obroty (mln euro) 2 10 50 



 

 

Nabory 

Regionalne Programy Operacyjne 

- Proces eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych i 

innowacyjnych 

- Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego 

-  Bony na innowację 

-  Bony na doradztwo 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 

- Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez 

przedsiębiorstwa” (szybka ścieżka) 
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Inwestycyjne 

[mln pln] 

Nieinwestycyjne 

[mln pln] 
Uwagi 

Rolnicy 3,8 0 
modernizacja gospodarstw wiejskich i młody rolnik 

Przedsiębiorcy 73,5 0 przetwórcy, e-usługi, mikro na terenach wiejsckich, 

LGR 

JST 7,8 14,5 8.3 + rozwój infrastruktury sportowej 

NGO 6,7 43,7 PZW, KZSM, Kocham Maków 

JBR 6 2 NIL, IS 

Suma 
97,8 60,2 

lata aktywności: 2005-2006 i 2009-2013 

Suma Sum 158     
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Dziękujemy za uwagę: 

 

Maciej Pałucki  501 074 938  maciek@eurogrant.biz 

Bartosz Packo 509 333 522 bartek@eurogrant.biz 
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