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Sieć 
Punktów Informacyjny Funduszy Europejskich 

w województwie lubelskim

✓GPI Lublin, ul. Stefczyka 3b, pok. 0.18, 
tel.: 81 44 16 864, (65), 
kontakt@feu.lubelskie.pl

✓LPI Biała Podlaska, ul. Warszawska 14, pok. 319, tel.: 83 343 58 44, 
bialapodlaska@feu.lubelskie.pl
Punkt zostanie zlikwidowany od 1 stycznia 2023 r. 

✓ LPI Chełm,  ul. Mickiewicza 37, pok. 112, 
tel.: 82 565 19 21,  514 924 194, chelm@feu.lubelskie.pl

✓ LPI Zamość, ul. Partyzantów 3, pok. 22,  tel.: 84 638 02 67,  514 923 981 
zamosc@feu.lubelskie.pl

mailto:kontakt@feu.lubelskie.pl
mailto:bialapodlaska@feu.lubelskie.pl
mailto:chelm@feu.lubelskie.pl
mailto:zamosc@feu.lubelskie.pl
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Nowa usługa PIFE w zakresie PPP

Partnerstwo Publiczno-Prywatne 

Od 1 stycznia 2022 roku w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy

Europejskich w Lublinie pracę rozpoczęli konsultanci ds. partnerstwa publiczno-

prywatnego (PPP).

Partnerstwo publiczno-prywatne pozwala na wykorzystanie kapitału,

wiedzy i doświadczenia przedsiębiorców w realizacji i finansowaniu inwestycji

publicznych. W ten sposób można dostarczać wysokiej jakości usługi publiczne.

Włączenie do tego typu przedsięwzięć finansowania z Funduszy Europejskich

(tzw. formuła hybrydowa) dodatkowo zwiększa ich efektywność i płynące z ich

realizacji korzyści przede wszystkim dla strony publicznej.



Nowa usługa PIFE w zakresie PPP

Partnerstwo Publiczno-Prywatne cd.

Konsultanci w GPI wyjaśnią, czym jest PPP i jakie daje korzyści,

wstępnie przeanalizują możliwości realizacji projektu w tej formule oraz wskażą

ew. programy operacyjne, które pozwalają włączyć do projektu finansowanie

z Funduszy Europejskich.

Konsultanci świadczą usługi zarówno w siedzibie GPI, jak również poza

siedzibą Punktu – w formie warsztatów, szkoleń, czy spotkań indywidulanych

z promotorami projektów (w formule stacjonarnej i on line) oraz

w trybie komunikacji elektronicznej.



Nowa usługa PIFE w zakresie PPP

Partnerstwo Publiczno-Prywatne, cd.

Zachęcamy Państwa do korzystania ze wsparcia specjalistów w PIFE. 

Jednocześnie informuję, że konsultanci ds. PPP pozostają do Państwa dyspozycji. 

Kontakt w sprawie projektów PPP i projektów hybrydowych: 

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lublinie, 

ul. Stefczyka 3b, pokój 0.18, adresy e-mail: 

agnieszka.brzozowska@lubelskie.pl, 

krzysztof.prybula@lubelskie.pl, 

drpo@lubelskie.pl, 

tel. 81 44 16 864 oraz 81 44 16 865.

mailto:agnieszka.brzozowska@lubelskie.pl
mailto:krzysztof.prybula@lubelskie.pl
mailto:drpo@lubelskie.pl
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Umowa Partnerstwa na lata 2021 – 2027
Umowa Partnerstwa jest podstawowym dokumentem, który określa współpracę UE z Polską. Określa cele 
i sposób inwestowania funduszy unijnych z polityki spójności, na którą 
w przyszłej perspektywie będziemy mieli dostęp do kwot: 72,2 miliarda euro, oraz środków z Funduszu na 
rzecz Sprawiedliwej Transformacji o wartości 3,8 miliarda euro. Łącznie to około 76 miliardów euro – 60 % 
będzie przekazane do Programów Krajowych a 40 % do Programów Regionalnych.

Pieniądze dostępne w ramach polityki spójności zostaną przeznaczone na realizację inwestycji m.in.:
w innowacje, przedsiębiorczość, cyfryzację, transport, zdrowie, kulturę, turystykę, ochronę środowiska, 
energetykę, edukację i sprawy społeczne.

Polskie potrzeby rozwojowe nie są jedynym czynnikiem wpływającym na sposób inwestowania tych środków. 
Znaczenie mają również priorytety unijne, takie jak badania, innowacje, cyfryzacja, klimat i środowisko, 
a także rozporządzenia wydawane na poziomie UE. 

Polityka spójności na lata 2021-27 obejmuje fundusze: 
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)
- Europejski Fundusz Społeczny+ (EFS+)
- Fundusz Spójności (FS), 
- Europejski Fundusz Morski i Rybacki i Akwakultury (EFMR)
- Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (FST)
Fundusze te wzajemnie się uzupełniają.

Z kolei środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji zostaną skierowane na łagodzenie skutków 
transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu. Skorzystają z niego województwa: 
śląskie, małopolskie, dolnośląskie, wielkopolskie i łódzkie.
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MAPA POMOCY REGIONALNEJ 2022-2027 

Źródło: https://www.parp.gov.pl/mapa-pomocy-regionalnej-dla-polski (dla województwa mazowieckiego) 

https://www.parp.gov.pl/mapa-pomocy-regionalnej-dla-polski
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Fundusze Europejskie 2021 – 2027 – podział na Programy Krajowe

Podział środków na poszczególne programy krajowe:

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 – około 7,9 mld euro

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 – około 2,6 mld euro 

Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 – około 2 mld euro

Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 – ponad 24 mld euro

Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 – około 4 mld euro

Program Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji – około 3,8 mld euro

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Techniczną 2021-2027 – 0,5 mld euro

Program Fundusze Europejskie Pomoc Żywnościowa 2021-2027 – 0,2 mld euro

Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa 2021-2027– 0,5 mld euro

Programy INTERREG EUROPA Środkowa 2021-2027 – 0,5 mld euro

Regionalne Programy Operacyjne – ok. 28 mld Euro
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Program 
Fundusze Europejskie 

dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 



Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) 
Budżet - ok 7,9 mld euro

Założenia programu:

• zwiększenie potencjału w zakresie badań i innowacji oraz wykorzystywanie 
zaawansowanych technologii;

• wzrost konkurencyjności MŚP;

• rozwinięcie umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i 
przedsiębiorczości;

• transformacja gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0 oraz zielonych technologii

Planowane działania:
• Wsparcie dla przedsiębiorców
• Granty na Eurogranty
• Współfinansowanie działań prowadzonych przez Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych (European

Digital Innovation Hubs)
• Promocja marki innowacyjnych MŚP
• Programy rozwojowe dla innowacyjnych spółek (o charakterze akceleracyjnym i post-akceleracyjnym)
• Wsparcie indywidualnych innowatorów
• Rozwój przedsiębiorstw poprzez wsparcie klastrów
• Rozwój przedsiębiorstw poprzez wsparcie ośrodków innowacji

•

16



Osiągnięcie powyższych założeń będzie możliwe poprzez realizację instrumentów 
pogrupowanych w cztery priorytety:

I – Wsparcie dla przedsiębiorców, czyli zapewnienie dofinansowania w obszarach B+R, wdrożeń 
nowych rozwiązań, infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji, automatyzacji i 
robotyzacji, zielonej gospodarki. Firmy mogą albo przeprowadzić prace B+R albo wdrożyć ich wyniki.

II – Środowisko przyjazne innowacjom - tworzenie warunków sprzyjających wprowadzaniu innowacji. 
Większość pieniędzy z niego trafi do szeroko pojmowanych instytucji otoczenia biznesu. Będzie 
atrakcyjna propozycja dla firm - kredyt technologiczny, czyli połączenie kredytu z dotacją na wdrożenie 
innowacji, które bazują na wynikach prac B+R.

III - Zazielenienie przedsiębiorstw, Oferta obejmie zielony fundusz gwarancyjny, kredyt ekologiczny oraz 
projekty IPCEI [Important Projects of Common European Interest, czyli Ważne Projekty Stanowiące 
Przedmiot Wspólnego Europejskiego Zainteresowania]. Te ostatnie dotyczą m.in. wysokowydajnych 
technologii wodorowych. Uzupełnieniem będą zamówienia publiczne na prace B+R nad rozwiązaniami i 
produktami jeszcze nieistniejącymi na rynku. Chodzi o takie innowacje, które są pożądane ze względów 
społecznych i środowiskowych, bo wspierają transformację gospodarki w kierunku niskoemisyjności.

IV - Pomoc techniczna, czyli zapewnienie systemowego wsparcie dla potencjalnych beneficjentów poprzez 
realizację działań zachęcających i ułatwiających ubieganie się o środki z Programu, kontynuacja STEP, wspieranie 
beneficjentów w realizacji projektów, a także zapewnienie wsparcia administracyjnego w realizacji Programu.

Ze wsparcia w Programie będą wyłączone badania podstawowe 17

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) 
Budżet - ok 7,9 mld euro



Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki
wsparcie dla przedsiębiorców

I priorytet - Kompleksowe projekty odpowiadające potrzebom przedsiębiorców z zakresu:

✓ prac B+R - finansowanie na wszystkie lub wybrane elementy procesu badawczego – od badań
przemysłowych, przez prace rozwojowe, w tym tworzenie demonstratora/prototypu, testowanie go
(również z zaangażowaniem odbiorców ostatecznych,

✓ wdrożeń innowacji - finansowanie wdrożenia w działalności przedsiębiorstwa wyników prac B+R,
w formie innowacyjnych rozwiązań), spójnych z obszarami krajowych inteligentnych specjalizacji, a także
innych kosztów bezpośrednio związanych z tymi wdrożeniami. Prace B+R mogą być dofinansowane
w ramach modułu „B+R”, sfinansowane z innych środków lub zakupione przez Wnioskodawcę,

✓ rozwoju infrastruktury B+R - finansowanie inwestycji w infrastrukturę niezbędną do realizacji agendy
badawczej na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów lub usług spójnych, z obszarami krajowych
inteligentnych specjalizacji. Infrastruktura musi służyć realizacji prac przemysłowych lub
eksperymentalnych prac rozwojowych,

✓ rozwoju kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem, (doskonalenie kompetencji
pracowników i osób zarządzających (związanych z pracami B+R), zdobywanie przez nich nowych
umiejętności i kwalifikacji w szczególności z zakresu obszarów: prac B+R, inteligentnych specjalizacji,
transformacji przemysłu w kierunku gospodarki 4.0, transferu technologii, zarządzania innowacjami,
komercjalizacji wyników prac B+R, kompetencji z zakresu internacjonalizacji, ochrony własności
przemysłowej, cyfryzacji, polityki klimatycznej, ekoprojektowania, gospodarki o obiegu zamkniętym,
gospodarki niskoemisyjnej, a także kompetencji niezbędnych do obsługi infrastruktury badawczej
sfinansowanej w ramach kompleksowego projektu. 18



Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

I priorytet - Kompleksowe projekty odpowiadające potrzebom przedsiębiorców z zakresu, cd.:

✓ cyfryzacji przedsiębiorstw - finansowanie inwestycji związanych z zastosowaniem w przedsiębiorstwie rozwiązań
zmierzających do cyfryzacji: produkcji, procesów, produktów, usług oraz modelu biznesowego. Wsparcie
przeznaczone będzie również na podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa
w przedsiębiorstwach.

✓ „zazieleniania” przedsiębiorstw - transformacja przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz
gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym rozwój nowych modeli biznesowych. Moduł obejmuje wsparcie
ekoprojektowania, przeprowadzania ocen środowiskowych i dotyczących cyklu życia produktu, weryfikacji
technologii środowiskowych oraz wdrożenie płynących z nich rekomendacji i wsparcie inwestycji w ramach
zazieleniania przedsiębiorstw.

✓ internacjonalizacji - promocja zagraniczna produktów lub usług przedsiębiorstwa. Wsparcie w tym zakresie może
dotyczyć m.in. komercjalizacji wyników prac B+R za granicą, udziału w międzynarodowych łańcuchach dostaw,
promocji produktów lub usług na rynkach zagranicznych, uzyskania ochrony praw własności przemysłowej poza
Polską lub ich obrona.

Zakres projektu określa Wnioskodawca w zależności od zidentyfikowanych potrzeb
Wnioskodawcy
przedsiębiorcy (MŚP i duże firmy, w tym small mid-caps (do 499 zatrudnionych) i mid-caps (do 3 tys. zatrudnionych),
konsorcja z udziałem przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, innych podmiotów, np. organizacji badawczych.
Podmioty udzielające wsparcia (zależnie od typu Wnioskodawcy):
- NCBR – duże przedsiębiorstwa
- PARP; - mikro, małe i średnie
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Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

Priorytet 1. FENG będzie wdrażany w ramach dwóch ścieżek:

1) ścieżki ogólnej, umożliwiającej wspieranie projektów określonych za pomocą modułów
(obligatoryjnych oraz fakultatywnych). Ścieżka ta będzie umożliwiała współfinansowanie projektów firm
z wyższym poziomem innowacyjności,

2) dedykowanej wsparciu projektów, które będą realizować założenia EZŁ (Europejskiego Zielonego
Ładu) lub związanych z wyzwaniami cyfrowymi lub społecznymi. W ramach tej ścieżki będą
organizowane konkursy, w których modułem obowiązkowym będzie jeden z trzech modułów:
wdrożeniowy, moduł zielony lub moduł cyfryzacji).

Zasady finansowania

Rodzaj finansowania jest dostosowany do specyfiki projektów.

W 1. priorytecie wszystkie moduły wsparcia, z wyjątkiem modułu dotyczącego wdrożeń wyników prac
B+R, finansowane są w formie dotacji. Dotacja w module B+R może być przeznaczona wyłącznie na
badania przemysłowe oraz eksperymentalne prace rozwojowe. Moduły uzupełniające przewidziane do
finansowania w formie dotacji są powiązane z modułami obowiązkowymi. Ich realizacja ma zwiększyć
długofalowe efekty prac B+R. Finansowanie wdrożeń - częściowo zwrotna forma (dotacja warunkowa).
Część wsparcia (min. 50%) ma charakter zwrotny.
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Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

Priorytet II – Środowisko przyjazne innowacjom, cel 1 Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i
innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii

Obszary wsparcia:

✓ Zwiększenie zdolności sektora nauki do współpracy;

✓ Transfer technologii

✓ Wsparcie inicjatyw wyselekcjonowanych na poziomie Unii Europejskiej;(min. Finansowanie projektów
z Seal of Excellence z HE lub innych programów UE.)

✓ Alternatywne metody finansowania prac B+R; (min. Granty na Eurogranty)

✓ Projekty pilotażowe i monitoringowe, animacje, sieciowanie (Inno_LAB, KIS, Projekt Inno_Regio_lab)

✓ Rozwój przedsiębiorstw poprzez wsparcie klastrów (KKK)

✓ Rozwój przedsiębiorstw poprzez wsparcie ośrodków innowacji, (Ośrodków Innowacji (OI) oparte
o nowy model systemu akredytacji)

✓ Rozwój przedsiębiorstw rozpoczynających działalność innowacyjną (Innovation Coach)

21



Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

Priorytet II – Środowisko przyjazne innowacjom, cel 1.2. Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw,
organizacji badawczych i instytucji publicznych (EFRR)

Obszary wsparcia:

Wsparcie transformacji cyfrowej polskich MŚP poprzez doradztwo skupione na potrzebach i wyzwaniach danego MŚP
dotyczące zastosowania technologii cyfrowych w przedsiębiorstwie (szkolenia) oraz granty na zakup i wdrożenie
technologii wspierających prowadzenie działalności gospodarczej. Finansowanie będzie mogło być przeznaczone na
wdrożenie w przedsiębiorstwie specjalistycznych rozwiązań cyfrowych,

Współfinansowanie działań prowadzonych przez Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych, Usługi oferowane przez
EDIHy mają w szczególności umożliwić przedsiębiorstwu stworzenie planu transformacji cyfrowej, zapewnić dostęp do
aktualnej specjalistycznej wiedzy, a także zapewnić warunki do testowania rozwiązań lub eksperymentowanie z
najnowszymi technologiami, mającymi potencjalnie kluczowe znaczenie dla wytwarzanych przez niego produktów,
oferowanych usług, stosowanych procesów

Współfinansowanie Centrów testów i eksperymentowania technologicznego sztucznej Inteligencji (AI) Usługi
oferowane przez TEF AI mają w szczególności umożliwić przedsiębiorcom eksperymentowanie, testowanie oraz
walidację rozwiązań AI zarówno w środowisku wirtualnym jak i rzeczywistym

Wnioskodawcy:

- Przedsiębiorstwa,
W Priorytecie 2. w ramach celu 1.2 funkcję Instytucji Pośredniczącej pełni:
- Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz
- Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

Wsparcie realizowane jest przy wykorzystaniu dotacji.
22



Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

Priorytet II – Środowisko przyjazne innowacjom, cel 1.3. Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz
tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne (EFRR)

✓ Wsparcie w zakresie internacjonalizacji (Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych MŚP)

✓ Wsparcie powstawania i rozwoju innowacyjnych spółek (start-up/scale-up)

✓ Finansowanie innowacyjnej działalności przedsiębiorstw z wykorzystaniem instrumentów finansowych oraz
instrumentów mieszanych (instrumenty kapitałowe i gwarancyjne)

✓ Instrumenty łączące finansowanie dłużne z dotacyjnym (mieszane). Planowana jest kontynuacja kredytu na
innowacje technologiczne – instrumentu łączącego finansowanie dłużne MSP z udziałem banków komercyjnych oraz
bezzwrotne w formie dotacji

Wsparcie w ramach 2. Priorytetu w ramach 1.3 skierowane jest głównie do:

- MŚP, a także small mid-caps i mid-caps w ramach instrumentu gwarancyjnego

- akceleratorów, w tym prowadzonych przez organizacje pozarządowe.

W Priorytecie 2. w 1.3 funkcję Instytucji Pośredniczących pełnią:

- Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP),

- Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

W SO1.3 instrumenty zwrotne są główną formą finansowania projektów realizowanych przez firmy. Dostępne są to
instrumenty kapitałowe, gwarancje uzupełnione dotacją, instrumenty łączące prywatne finansowanie zwrotne z
dotacją z EFRR.
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Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

Priorytet III - Zazielenienie przedsiębiorstw, czyli wsparcie projektów bezpośrednio przyczyniających się
do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu, w tym neutralności klimatycznej, zielonej
transformacji gospodarki i zrównoważonego rozwoju. Oferta dla przedsiębiorstw będzie obejmować
min. zielony fundusz gwarancyjny, kredyt ekologiczny. Uzupełnieniem będą innowacyjne zamówienia
publiczne na prace B+R nad technologiami i produktami jeszcze nieistniejącymi na rynku, pożądanymi ze
względów społecznych i środowiskowych.

Cel szczegółowy: Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych (EFRR)

Obszary wsparcia

✓ Inwestycje w zwiększanie efektywności energetycznej przedsiębiorstw z wykorzystaniem
instrumentów mieszanych. Realizowany jest instrument – Kredyt ekologiczny, łączący finansowanie
dłużne MŚP oraz przedsiębiorstw typu small mid-caps i mid-caps z udziałem banków komercyjnych
oraz bezzwrotne w formie dotacji.

✓ Finansowanie inwestycji przedsiębiorstw zwiększających efektywność energetyczną z wykorzystaniem
instrumentu gwarancyjnego.

Funkcję Instytucji Pośredniczącej pełni Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK),
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Jakie konkursy w pierwszej kolejności i dla kogo?

Według planów jako pierwsze wystartują nabory wniosków na:

• „Wsparcie dla przedsiębiorców” (z I priorytetu) – planowane ogłoszenie konkursu w styczniu 2023,

• „Kredyt na innowacje technologiczne” (z II priorytetu),

• „Międzynarodowe Agendy Badawcze” (z II priorytetu).

O wsparcie będą mogli ubiegać się wszyscy zainteresowani prowadzeniem działalności B+R i innowacyjnej, 
niezależnie od wielkości firmy. Szanse mają małe, średnie i duże przedsiębiorstwa. Nie ma także znaczenia, 
czy projekt ma być realizowany samodzielnie, czy w konsorcjum.

Warto zwrócić uwagę na ofertę dla dużych, uznanych zespołów badawczych. Mogą z niej skorzystać 
organizacje, które w badaniach wiodą prym w skali światowej. To MAB – Międzynarodowe Agendy 
Badawcze. MAB stawia na projekty, w których możliwe będzie osiągnięcie doskonałości naukowej i 
międzynarodowej konkurencyjności badań. Dzięki dotacjom można m.in. powołać w Polsce nowe zespoły i 
organizacje badawcze i zaprosić do nich wybitnych naukowców z całego świata. To pozwoli prowadzić 
wysokiej jakości badania i prace rozwojowe dotyczące aktualnych, dobrze sprecyzowanych wyzwań 
naukowych.
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Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) 
Budżet - ok 7,9 mld euro
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Korzyści i nowości dla wdrażających innowacje

• 1 wniosek do 1 instytucji - łatwa procedura. Firmy z sektora MŚP i ich konsorcja składają wnioski do 
PARP, a firmy duże lub konsorcja z organizacjami badawczymi do NCBR.

• Roczne alokacje i tryb ciągły - konkursy są ciągłe i trwają do roku, przedsiębiorca może składać 
dokumenty konkursowe bez pośpiechu. Robi to wtedy, gdy jest gotowy.

• Modułowość - elastyczność, dopasowanie i znaczące przyspieszenie procesu wdrażania innowacji.

Czy trzeba się będzie spieszyć ze składaniem wniosku?

Nie trzeba się śpieszyć. Według planu będą wyodrębnione roczne alokacje i tryb ciągły naboru. To oznacza, 
że dany konkurs trwa przez kilka miesięcy, a wnioski  będą rozpatrywane na bieżąco. Nie ma więc obawy, 
że wsparcie otrzymają te firmy, które reagują najszybciej. 

Podstawą sukcesu jest dobry wniosek i jego ocena merytoryczna. Dlatego warto poświęcić czas, by 
starannie go przygotować.

Zachęcamy do śledzenia aktualności na www.feng.gov.pl oraz korzystania z bezpłatnych usług 
informacyjnych takich jako STEP i Innovation Coach. Dzięki temu przedsiębiorcy na spokojnie przygotują 
się do ubiegania o pieniądze z FENG już od pierwszego naboru.

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) 
Budżet - ok 7,9 mld euro



Instrument Step i Innovation coach – Ministerstwo Funduszy i Polityki 
Regionalnej

BEZPŁATNA, kompleksowa, dopasowana do potrzeb danego przedsiębiorcy usługa 
informacyjna, świadczona przez ekspertów branżowych z doświadczeniem 
w ocenie projektów w POIR/FENG

✓Firma bez doświadczenia w B+R+I oraz w pozyskiwaniu środków z UE

• Wsparcie w zakresie identyfikacji i  możliwości potrzeb innowacji                   

II ścieżka STEP Innovation Coach

✓Firma z pomysłem na innowacyjny projekt oparty na potencjale firmy, który 
może być dofinansowany z PO IR/FENG

• Wsparcie w procesie aplikowania do POIR/FENG

I ścieżka STEP
27



Pierwszy KROK do FE

II ścieżka STEP Innovation Coach

Szukasz pomysłu na innowację w swoim 
przedsiębiorstwie

➢Zgłoś swoją firmę na 
www.Innovationcoach.pl

➢Po weryfikacji Twojego zgłoszenia 
przydzielimy Ci Coach-a branżowego

➢Dzięki współpracy z Coach-em 
uzyskasz:

➢• wsparcie w zakresie analizy 
potencjału Twojej firmy, • informację 
o możliwych ścieżkach wzrostu 
innowacyjności w twojej firmie,• 
dostępnych źródłach finansowania

I ścieżka STEP

Masz już pomysł na innowację

➢Wypełnij formularz na 
www.step.gov.pl

➢Po weryfikacji formularza 
przydzielimy Ci Eksperta branżowego

➢Dzięki współpracy z Ekspertem 
uzyskasz:• rekomendację do 
konkretnej formy wsparcia, • analizę 
pomysłu na projekt pod kątem 
spełniania kryteriów wymaganych do 
uzyskania wsparcia

28
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Program 
Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 

2021-2027 



Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej to 2,65 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, które wesprą małych i średnich przedsiębiorców, zadbają o dobry klimat na terenach
miejskich, poprawią dostępność transportową makroregionu, a także pomogą chronić bioróżnorodności
i rozwijać turystykę w zgodzie z naturą"

Z efektów inwestycji będą korzystać wszyscy – zarówno mieszkańcy, jak i odwiedzający Polskę Wschodnią
goście.

Trwa finalizowanie umów z Instytucjami Pośredniczącymi. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
(Instytucja Zarządzająca programem FEPW) podpisało porozumienie w sprawie powierzenia realizacji
programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 Instytucjom Pośredniczącym: Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT).
Trwają negocjacje porozumienia z trzecią Instytucją Pośredniczącą, jaką będzie Ministerstwo Klimatu i
Środowiska (MKiŚ).
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Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

➢ Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 

Wsparcie dla przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województw: lubelskie | podkarpackie |
podlaskie | świętokrzyskie| warmińsko-mazurskie | mazowieckie bez Warszawy i otaczających ją
powiatów

Instytucje organizujące konkursy dla przedsiębiorców:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości; www.parp.gpov.pl. PARP będzie wdrażała działania dla
przedsiębiorców w Priorytecie 1

BGK będzie realizować pożyczki na rozwój turystyki. BGK został wyznaczony na managera funduszu
pożyczkowego w działaniu 1.5. Pożyczki na rozwój turystyki.

Forma wsparcia

Przewiduje się wykorzystanie zróżnicowanych form wsparcia adekwatnych do specyfiki przedsięwzięć.
Dotacje (w tym dotacje warunkowe) planowane są w obszarze finansowania rozwoju start-upów na
najwcześniejszym etapie rozwoju oraz w przypadku projektów kompleksowych mających na celu
wprowadzenie skokowej i jakościowej zmiany w sposobie wytwarzania dóbr, świadczenia usług, a ich
efektem będzie zmiana modelu prowadzenia biznesu. Wsparcie dla firm działających w branży
turystycznej będzie udzielane w formie IF.

Szczegóły programu www.PolskaWschodnia.gov.pl
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Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Przedsiębiorczość:

✓ wsparcie dla start-upów,

✓ innowacje dzięki zmianom wzorniczym - przeprowadzenie audytu oraz stworzenie strategii wzorniczej, na
podstawie której, poprzez wykorzystanie procesu projektowania wzorniczego, w przedsiębiorstwie zostanie
wdrożona innowacja,

✓ automatyzacja i robotyzacja - usługi rozwojowe w postaci audytu procesów produkcyjnych, usługowych
i biznesowych oraz stworzenie mapy drogowej transformacji cyfrowej, wdrożenie rozwiązań zaplanowanych
w mapie transformacji cyfrowej, przeszkolenie/przekwalifikowanie pracowników do obsługi nowych procesów,

✓ transformacja modeli biznesowych w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego - kompleksowe projekty na rzecz
wdrożenia modelu biznesowego opartego na GOZ; obejmie m.in. komponent doradczy (audyt i analiza potrzeb
i potencjału w zakresie możliwości wprowadzenia nowych rozwiązań w danym MŚP, stworzenie mapy zielonej
transformacji oraz wdrożenie działań wynikających z opracowanego modelu biznesowego, np. zaprojektowanie
i przeprowadzenie niezbędnych prac dostosowawczych, zakup lub zaprojektowanie nowych technologii, szkolenia,
przekwalifikowanie pracowników,

✓ pożyczki na inwestycje w turystykę,

✓ rozwój inteligentnych sieci energetycznych oraz poprawa stabilności i sprawności pracy sieci dystrybucyjnych.
(Dla dużych przedsiębiorstw – operatorów dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych, dotacja)
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Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021–2027 – budżet 2,65 mld euro

Kto będzie mógł ubiegać się o wsparcie? 

Program skierowany jest w szczególności do:

• mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność lub zamierzających prowadzić 
działalność na terenie makroregionu;

• ośrodków innowacji (m.in.: parki naukowo-technologiczne, parki naukowe, inkubatory technologiczne) 
jako animatorów Platform startowych dla start-upów;

• przedsiębiorstw energetycznych;

• jednostek samorządu terytorialnego: 

- samorządów województw (zarządców dróg wojewódzkich);

- miast i ich obszarów funkcjonalnych;

- samorządów województw, gmin (w tym m.in. realizujących projekty w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami 
lokalnymi) tworzących ponadregionalne szlaki turystyczne;

• zarządców infrastruktury kolejowej - PKP PLK S.A. (linie kolejowe) i PKP S.A. (dworce).

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej
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Program 
Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy

2021-2027 



Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)
Budżet całego Programu - 11,4 mld zł, wkład UE - 9,1 mld zł. 
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Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027

Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 jest kontynuacją Programu Polska Cyfrowa
2014-2020 i stanowi kolejny etap cyfrowej transformacji kraju. Zakres wsparcia w ramach Programu jest
komplementarny ze wsparciem pozostałych programów realizujących cele polityki spójności na lata 2021-
2027 oraz innych instrumentów krajowych i unijnych. Ryzyko pokrywania się obszarów wsparcia będzie
niwelowała przyjęta linia demarkacyjna uzgodniona między poszczególnymi programami krajowymi i
regionalnymi.

Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) to w sumie blisko 2 mld euro, które będziemy
mogli przeznaczyć na wsparcie transformacji cyfrowej w całym kraju. Ostatnie dwa i pół roku pokazały, jak
ważny jest rozwój nowoczesnych technologii. Ich wykorzystanie poprawia jakość naszego codziennego życia
społeczno-gospodarczego. Dlatego w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 zwiększono nacisk
na dostęp gospodarstw domowych, przedsiębiorstw oraz miejsc istotnych dla rozwoju społeczno-
gospodarczego do ultraszybkiego internetu, rozwój elektronicznych usług publicznych i poprawę dostępu do
danych cyfrowych, a także na realizację projektów z obszaru szeroko rozumianego cyberbezpieczeństwa"

Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)



Założenia Programu 

➢ budowa społeczeństwa gigabitowego w Polsce poprzez zwiększenie dostępu do ultraszybkiego internetu
szerokopasmowego.

➢ udostepnienie zaawansowanych e-usług pozwalających w pełni na elektroniczne załatwienie spraw 
obywateli i przedsiębiorców  (4 i 5 stopień e-dojrzałości usług),standaryzacja i konsolidacja istniejących e-
usług oraz dalsza cyfryzacja procesów administracyjnych.

➢ zapewnienie cyberbezpieczeństwa poprzez wsparcie w ramach nowego dedykowanego obszaru 
interwencji, a tym samym bezpieczeństwa wymiany danych i elektronicznego załatwiania spraw.

➢ rozwój gospodarki opartej na danych wykorzystującej najnowsze technologie cyfrowe,tj. digitalizacja, 
dostęp i wykorzystanie danych, dzięki czemu powstaną nowe usługi i aplikacje w oparciu o dane.

➢ rozwój współpracy  międzysektorowej na rzecz tworzenia cyfrowych rozwiązań problemów społeczno-
gospodarczych,

➢ wsparcie rozwoju zaawansowanych kompetencji cyfrowych, w tym również w obszarze 
cyberbezpieczenstwa dla jst i przedsiębiorców

37

Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)



38

Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)

Na dofinansowanie z programu FERC, będą mogli liczyć wnioskodawcy projektów dotyczących
zapewnienia:
➢ dostępu do internetu o przepustowości min. 100 Mb/s dla gospodarstw domowych i

przedsiębiorstw,
➢ dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 1 Gb/s w miejscach istotnych dla rozwoju

społeczno-gospodarczego naszego kraju, czyli takich jak szkoły, szpitale, urzędy, instytucje
kultury, a także centra technologiczne i biznesowe.

O unijne wsparcie będą mogły ubiegać się również podmioty, które będą wdrażały:
➢ efektywne i przyjazne dla użytkowników zaawansowane e-usługi publiczne,
➢ wesprą działanie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.
Program FERC będzie wspierał projekty o oddziaływaniu ogólnokrajowym, ale których produkty
będą mogły być wykorzystywane również lokalnie.

Program kierowany jest przede wszystkim do:
- przedsiębiorców,
- administracji publicznej,
- organizacji pozarządowych,
- podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki,
- podmiotów leczniczych,
- instytucji kultury.



Fundusz Europejskie na Rozwój Cyfrowy

Przedsiębiorczość:

Priorytet I

-Projekty polegające na rozwoju nowoczesnej infrastruktury szerokopasmowej w miejscach, w których
zidentyfikowano braki w dostępie do internetu o wysokich przepustowościach- przedsiębiorstwa
telekomunikacyje -Podstawową formą finansowania projektów będą dotacje.

Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe - przedsiębiorczość:

Cyfrowa dostępność i ponowne wykorzystanie informacji przez przedsiębiorstwa

-projekty, których celem będzie zapewnienie dostępu do danych dynamicznych za pośrednictwem
interfejsów programistycznych aplikacji, wykorzystywanie danych i analityki biznesowej w
przedsiębiorstwach oraz wsparcie wzajemnego dzielenia się danymi przez przedsiębiorstwa, w tym
poprzez opracowanie standardów współpracy w zakresie organizacyjnym, technicznym i prawnym.
Promowane będzie również udostępnianie danych prywatnych instytucjom publicznym, podmiotom
systemu szkolnictwa wyższego i nauki w celu realizacji interesu publicznego.

-wsparcie umiejętności cyfrowych (wsparcie zaawansowanych kompetencji przedsiębiorców w zakresie
cyberbezpieczeństwa,)

Wsparcie w formie dotacji, instrumentów finansowych oraz połączenia dotacji i instrumentów
finansowych.
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Program 
Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, 

Klimat, Środowisko 2021-2027 



Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS)
Budżet - ponad 29,3 mld euro (24,2 mld – wkład UE)

Założenia programu:
➢ obniżenie emisyjności gospodarki transformację w kierunku gospodarki przyjaznej środowisku i o obiegu zamkniętym
➢ budowę efektywnego i odpornego systemu transportowego o jak najniższym negatywnym wpływie na środowisko naturalne
➢ dokończenie realizacji odcinków sieci bazowej TEN-T do roku 2030
➢ poprawę bezpieczeństwa transportu i zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej oraz poprawę odporności systemu ochrony zdrowia
➢ wzmocnienie roli kultury w rozwoju społecznym i gospodarczym

Dwa obszary wsparcia dla przedsiębiorstw:
1. Efektywność energetyczna
2. Energetyka – Odnawialne Źródła Energii

Ad. 1 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA. 
Wsparcie skierowane będzie na modernizację energetyczną budynków zakładowych, podniesienie efektywności energetycznej 
procesów wytwórczych, zwiększenie efektywności energetycznej systemów obiegu mediów w zakładzie (np. systemu zimnej lub 
gorącej wody, systemu sprężonego powietrza lub systemu wentylacji), ciągów transportowych i zwiększanie efektywności 
energetycznej systemów pomocniczych, w tym np. kotłowni, układów odzysku ciepła z procesów przemysłowych lub oświetlenia oraz

instalację urządzeń OZE, a także wodoru kwalifikowalnego (zgodnie z art. 7 rozporządzenia 2021/1058 ERDF/CF).

W zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków minimalny próg wymaganych oszczędności energii pierwotnej, 

uwzględniający zakres projektu wynosi 30% (z wyjątkiem zabytków). 

Proponowane obszary inwestycji:
✓ Projekty z zakresu wymiany lub modernizacji dotychczasowych źródeł ciepła na źródła wysokosprawnej kogeneracji,
✓ Wymiana indywidualnych nieefektywnych źródeł ciepła oraz budowa i modernizacja systemów ciepłowniczych

i chłodniczych, ( moc powyżej 5MWt),
✓ Rozwój inteligentnych systemów i sieci energetycznych, rozwój inteligentnych sieci gazowych oraz systemów magazynowania energii.

Wsparcie jest planowane w formie instrumentów finansowych łączonych z dotacjami. Wysokość komponentu dotacyjnego będzie 
zależna od osiągniętego poziomu oszczędności energii.
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Fundusz Europejskie na Infrastrukturę Klimat i Środowisko

Ad. 2 Energetyka – Odnawialne Źródła Energii

Wsparcie skierowane będzie na inwestycje w zakresie:

- instalacji do produkcji energii elektrycznej,

- instalacji do produkcji ciepła oraz wytwarzania paliw alternatywnych z OZE wraz z magazynami energii działającymi
na potrzeby danego źródła OZE lub społeczności energetycznej oraz przyłączeniem do sieci.

W zależności od typu OZE oraz beneficjenta będą zastosowane instrumenty finansowe łączone z dotacjami w ramach
jednej operacji.

Moce przewidziane do realizacji w ramach programu:

wiatr - pow. 5 MWe,

biomasa - pow. 5 MWe,

woda - pow. 5 MWe,

promieniowanie słoneczne - pow. 0,5 Mwe,

biogaz - pow. 0,5 MWe.
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Program 
Fundusze Europejskiej dla Rozwoju Społecznego 

2021-2027 
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Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027 (FERS) – 4,3 mld EURO

Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) jest instrumentem realizacji Celu 4 „Europa o
silniejszym wymiarze społecznym”.
W programie FERS zakładane jest wsparcie przyczyniające się do usprawnienia funkcjonowania różnych polityk
publicznych, w tym m.in. do poprawy sytuacji osób na rynku pracy, zwiększenia dostępności dla osób ze szczególnymi
potrzebami, zapewnienia opieki nad dziećmi, podnoszenia jakości edukacji i rozwoju kompetencji, integracji społecznej,
rozwoju usług społecznych i ekonomii społecznej oraz ochrony zdrowia.

Zakładane cele Programu
•wpieranie przedsiębiorców, innych pracodawców oraz ich pracowników w obszarach kluczowych dla rozwoju 
społeczno-gospodarczego kraju
•wsparcie samozatrudnienia poprzez udzielanie preferencyjnych pożyczek na rozpoczęcie własne działalności 
gospodarczej 
•rozwój potencjału instytucji i służb rynku pracy
•poprawa jakości systemów kształcenia oraz rozwój edukacji włączającej
•wspieranie procesu uczenia się przez całe życie, w tym kompetencji cyfrowych osób dorosłych
•wsparcie systemu szkolnictwa wyższego, w tym w dostosowaniu oferty do wyzwań związanych 
z cyfrową i zieloną transformacją
•wspieranie instytucji odpowiedzialnych za integrację społeczno-zawodową migrantów
•rozwój potencjału instytucji działających w sferze integracji społecznej, usług społecznych i ekonomii społecznej

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS)
Budżet całego Programu: 21,9 mld zł, wkład UE: 18,5 mld zł.
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Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027 (FERS) – 4,3 mld EURO

Zakładane cele Programu, cd.:
•rozwój opieki nad najmłodszymi dziećmi m.in. poprzez tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 i podnoszenie 
kompetencji kadr w tym obszarze
•zapewnienie równych szans dla osób z niepełnosprawnościami
•wsparcie systemu ochrony zdrowia, w tym kształcenie podyplomowe lekarzy, pielęgniarek, położnych oraz innych 
zawodów związanych z ochroną zdrowia
•budowanie potencjału partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego
•rozwój innowacji społecznych i upowszechnianie przetestowanych rozwiązań.

Program kierowany jest przede wszystkim do:

•jednostek samorządu terytorialnego (jst)
•osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin
•rodziców dzieci do lat 3
•organizacji pozarządowych
•przedsiębiorców i pracodawców
•partnerów społecznych
•organizacji społeczeństwa obywatelskiego
•podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych
•nauczycieli i organów prowadzących szkoły
•uczelni, jednostek naukowych
•lekarzy, pielęgniarek i innych kadr systemu ochrony zdrowia, podmiotów systemu ochrony zdrowia.

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS)



Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS)

Planowane działania:

• Wsparcie w zakresie wyzwań wynikających ze zmian demograficznych oraz na rynku pracy 
(Akademia Menadżera HR)

• Wsparcie w zakresie niskiej/zerowej emisyjności lub gospodarki o obiegu zamkniętym (zielone 
kompetencje)

• Działania związane z wdrożeniem Europejskiego Aktu o Dostępności (EAA)

• Dostosowanie przedsiębiorstw do zmian/radzenie sobie w trudnościach

• Wsparcie dla firm rodzinnych

• Baza Usług Rozwojowych (BUR) i jakość świadczonych usług rozwojowych

• Pilotaż systemu Indywidualnych Kont Rozwojowych (IKR)

• Monitorowanie i identyfikacja potrzeb kompetencyjnych i zawodowych na rynku pracy

• Badania Bilansu Kapitału Ludzkiego (BKL),

• System Sektorowych Rad ds. Kompetencji

• Wdrażanie rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji
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Krajowy Plan Odbudowy 
i Zwiększania Odporności  



Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności

Krajowy Plan Odbudowy powstał w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Tego typu dokument opracowuje 
każde z państw członkowskich Unii Europejskiej. KPO jest podstawą do skorzystania z Instrumentu Odbudowy i Zwiększenia 
Odporności (Fundusz Odbudowy). Wartość Instrumentu to około 750 miliardów euro. Z tej puli Polska będzie miała do 
dyspozycji ponad 35 miliardów euro. Na tę kwotę składają się dotacje (23,9 MLD EURO) oraz pożyczki (11,5 MLD EURO)  
Celem głównym KPO jest:
- zwiększenie produktywności gospodarki oraz 
- tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy.
• KPO składa się z 54 inwestycji i 48 reform
• Zgodnie z celami UE znaczną część budżetu przeznaczymy na cele klimatyczne (42,7%) oraz na transformację cyfrową 

(20,85%)

Obszary wsparcia
➢ Odporność i konkurencyjność gospodarki,
➢ Zielona energia i zmniejszenie energochłonności,
➢ Transformacja cyfrowa,
➢ Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia,
➢ Zielona, inteligentna mobilność
➢ Poprawa jakości instytucji i warunków realizacji KPO.

Link do strony z konkursami w ramach KPO: https://www.gov.pl/web/planodbudowy/nabory

Link do strony z kontaktami do instytucji organizujących konkursy w ramach KPO: 
https://www.gov.pl/web/planodbudowy/danekontakowe 48

https://www.gov.pl/web/planodbudowy/nabory
https://www.gov.pl/web/planodbudowy/danekontakowe
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Źródła informacji 
o Nowej Perspektywie 2021-2027 
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Strona internetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego

www.rpo.lubelskie.pl
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www.funduszeeuropejskie.gov.pl 



53

Polecane strony:

https://www.parp.gov.pl/component/site/site/nowa-perspektywa-finansowa-2021-2027

https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/fundusze-europejskie-na-infrastrukture-klimat-srodowisko/

https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/fe-dla-nowoczesnej-gospodarki/

https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/fundusze-europejskie-dla-rozwoju-spolecznego/

https://www.polskawschodnia.gov.pl/strony/o-programie/fe-dla-polski-wschodniej-2021-2027/

https://www.polskacyfrowa.gov.pl/strony/o-programie/fundusze-europejskie-na-rozwoj-cyfrowy-2021-
2027/

Linki do kończących się konkursów na stronie PARP:
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/poland-prize
https://www.parp.gov.pl/wspolpraca-przedsiebiorstw

Link do konkursów II półrocze 2022 r. i I półrocze 2023 r. 
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/krajowy-plan-
odbudowy/nabory/

Link do stron dla organizacji pozarządowych:
www.ngo.pl, www.eurodesk.pl

https://www.parp.gov.pl/component/site/site/nowa-perspektywa-finansowa-2021-2027
https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/fundusze-europejskie-na-infrastrukture-klimat-srodowisko/
https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/fe-dla-nowoczesnej-gospodarki/
https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/fundusze-europejskie-dla-rozwoju-spolecznego/
https://www.polskawschodnia.gov.pl/strony/o-programie/fe-dla-polski-wschodniej-2021-2027/
https://www.polskacyfrowa.gov.pl/strony/o-programie/fundusze-europejskie-na-rozwoj-cyfrowy-2021-2027/
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/poland-prize
https://www.parp.gov.pl/wspolpraca-przedsiebiorstw
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/krajowy-plan-odbudowy/nabory/
http://www.ngo.pl/
http://www.eurodesk.pl/


Krajowy Plan Odbudowy

https://www.gov.pl/web/planodbudowy
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https://www.gov.pl/web/planodbudowy


Enterprise Europe Network Polska Wschodnia
Sieć Enterprise Europe Network oferuje małym i średnim przedsiębiorstwom kompleksowe usługi, które mają im 
pomóc w pełni rozwinąć ich potencjał i zdolności innowacyjne, jest także pośrednikiem umożliwiającym instytucjom 
Unii Europejskiej pełniejszą orientację w potrzebach małych i średnich przedsiębiorstw 

http://een-polskawschodnia.pl/o-nas/

Sieć EEN oferuje bezpłatnie:

➢ usługi informacyjno-doradcze z zakresu innowacyjności, transferu technologii, własności intelektualnej, współpracy 
międzynarodowej, pozyskiwania środków finansowych czy prawa w Unii Europejskiej.

➢ pomoc w wyszukiwaniu partnerów zagranicznych zarówno przedsiębiorstw jak i instytucji badawczo-rozwojowych 
(m.in. poprzez bazy danych zawierające oferty współpracy technologicznej i biznesowej)

➢ pomoc w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych (misje gospodarcze, spotkania brokerskie)

➢ pomoc we wdrażaniu innowacji i rozwoju badań  oraz pozyskiwaniu funduszy na prowadzenie działalności 
badawczej

➢ ocenę w zakresie zrównoważonego rozwoju MŚP

➢ wsparcie cyfrowej transformacji poprzez m.in. pomoc w dostępie do specjalistycznych usług i szkoleń,  źródeł 
finansowania digitalizacji MŚP

Lubelska Fundacja Rozwoju pełni funkcję koordynatora konsorcjum. 

Lubelska Fundacja Rozwoju, ul. Rynek 7 20-111 Lublin, - koordynator projektu tel. (81) 528 53 11/12/31; 
fax: (81) 528 53 04; e-mail: een@lfr.lublin.pl
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Dziękuję za uwagę!

Krzysztof Prybuła

Oddział Informacji o Funduszach Europejskich 
Departament Zarządzania 

Regionalnym Programem Operacyjnym 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego 

ul. Stefczyka 3B, 20-151 Lublin 
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lublinie 

e-mail: kontakt@feu.lubelskie.pl; krzysztof.prybula@lubelskie.pl
Tel.: 81 44 16 865, 81 44 16 864

mailto:kontakt@feu.lubelskie.pl
mailto:krzysztof.prybula@lubelskie.pl

