
W  2017  roku  odbędzie  się  49  kon-
kursów,  w  których  można  się  ubie-
gać  o  unijne  wsparcie.  Projekty,  tak 
jak w  tym  roku,  obejmą  różnorodne 
dziedziny. Niemal na każdą inicjatywę 
społeczną,  edukacyjną,  ekologiczną 
czy  energetyczną  będzie  można  po-
zyskać  dofinansowanie.  Wystarczy 
jedynie zadać sobie trochę trudu i do-
brze  przemyśleć  inicjatywy,  na  które 
chcemy  pozyskać  fundusze.  Przede 
wszystkim  dobrze  zaplanować  w 
najdrobniejszych  szczegółach  to,  co 
chcemy zrobić i prawidłowo wypełnić 
wniosek.

Pieniądze na rozwój 
gospodarczy w regionie

W  przyszłym  roku  wsparcie  unijne 
ukierunkowane  będzie  na  rozwój 
gospodarczy  województwa  podla-
skiego.  O  pieniądze  na  działalność 
badawczo-rozwojową  firmy  będą 
mogły  powalczyć  w  konkursie  za-
planowanym  we  wrześniu.  Do  roz-
dysponowania  jest  aż  75  mln  zł. 
Natomiast  na wspieranie  inwestycji  
w  podlaskich  przedsiębiorstwach, 
które  chcą  wprowadzać  innowacyj-
ne  rozwiązania  w  produkcji,  prze-
widziano  60  mln  zł.  Nabór  wnio-
sków ma  ruszyć  już w marcu.  Kilka 
miesięcy  później,  czyli  w  sierpniu 
o pieniądze mogą się ubiegać firmy, 
które planują ekoinnowacje. Na ten 
cel,  zgodnie  z  harmonogramem, 
przeznaczono  20  mln  zł.  Fundu-

sze  Europejskie  będą  też  wspierać 
wszelkie  działania  zmierzające  do 
podniesienia  atrakcyjności  inwesty-
cyjnej  województwa  podlaskiego. 
Podobnie  jak  w mijającym  roku  na 
dofinansowanie  mogą  liczyć  pro-
jekty dotyczące uzbrojenia terenów 
inwestycyjnych.  Pieniądze  będzie 
też  można  pozyskać  na  wspieranie 
przedsiębiorczości  i  zatrudnienia  
w  gminach,  które  są  położone  na 
terenach  objętych  ochroną  Natu-
ra  2000. W  tym przypadku wnioski 
składać będzie można od maja.

Zdrowie i praca 
to podstawa
Przyszłoroczny harmonogram konkur-
sów w ramach programu regionalne-
go zakłada, że na wsparcie aktywności 
zawodowej wydanych zostanie ponad 
50 mln zł. Z tej puli dofinansowane zo-
staną projekty zwiększające zatrudnie-
nie osób bez pracy, tworzące miejsca 
opieki dla dzieci do lat 3 oraz związa-
ne ze wsparciem zwolnionych z pracy 
bądź  zagrożonych  utratą  zatrudnie-
nia.  Na  wsparcie,  łącznie  wynoszące 
95  mln  zł,  mogą  też  liczyć  projekty 
związane z edukacją, np.  takie,  które 
zapewnią  równy  dostęp  do  wysokiej 
jakości  edukacji  przedszkolnej  oraz 
podnoszą  jakość  oferty  edukacyjnej. 
Będą  też  środki na  kształcenie  zawo-
dowe młodzieży dostosowane do po-
trzeb lokalnych pracodawców.
Nie zabraknie konkursów, w których 
można  ubiegać  się  o  fundusze  na 

różnego rodzaju szkolenia i kursy dla 
dorosłych.
Będzie  można  ubiegać  się  o  pie-
niądze  mające  pomóc  zrealizować 
pomysły  związane  ze  stanem  zdro-
wia  i  starzeniem  się  społeczeństwa  
– chodzi o wsparcie realizacji krajo-
wych  programów  profilaktycznych 
wykrywania  nowotworu  szyjki  ma-
cicy, piersi i jelita grubego. Wsparcie 
obejmować też będzie programy re-
habilitacji  leczniczej,  zapobiegające 
przerwaniu  aktywności  zawodowej. 
Przewidziana  jest  również  pomoc 
na  działania  związane  z  przekwa-
lifikowaniem  pracowników,  którzy 
pracują  w  warunkach  negatywnie 
wpływających na ich zdrowie.
Unijną  pomocą  objęte  zostaną  także 
inwestycje w dziedzinie zdrowia, m.in. 
w  zakresie  ginekologii,  położnictwa, 
neonatologii, pediatrii  czy chorób cy-
wilizacyjnych. Łączny budżet tych kon-
kursów to aż 145 mln zł.

Skuteczna 
ochrona przyrody
Fundusze Europejskie wspomogą tak-
że  ochronę  środowiska  naturalnego. 
Dotacje  będzie  można  pozyskać  na 
gospodarkę  odpadami  komunalny-
mi,  wodno-ściekową  oraz  na  centra 
ochrony  różnorodności  biologicznej, 
ośrodki  edukacji  ekologicznej  czy  in-
westycje  wykorzystujące  naturalne 
zasoby przyrodnicze. Unijne pieniądze 
pomogą  też w  rozwijaniu gospodarki 
niskoemisyjnej. O dofinansowanie sta-

rać się więc będą mogli ci, którzy chcą 
wykorzystywać  energię  odnawialną, 
biokomponenty i biopaliwa.

Coś dla społeczeństwa 
W  Regionalnym  Programie  Opera-
cyjnym  Województwa  Podlaskiego 
znajdą  się  także  fundusze na  rozwój 
aktywnej  integracji.  Planowane  są 
konkursy  na  działania  wspierają-
ce  osoby  zagrożone  ubóstwem  czy 
wykluczeniem  społecznym.  Można 
będzie  postarać  się  o  finansowanie 
projektów  skierowanych  do  rodzin 
w trudnej sytuacji, mających proble-
my opiekuńczo-wychowawcze. Ta po-
moc dotyczyć będzie nie tylko rodzin 
biologicznych,  ale  także  zastępczych 
czy  instytucji  sprawujących  opiekę 
nad dziećmi. Na wsparcie może liczyć 
szereg działań związanych z usługami 
opiekuńczymi dla osób niesamodziel-
nych,  niepełnosprawnych.  Pieniądze 
unijne mogą też posłużyć wdrożeniu 
programów  profilaktyki  zdrowotnej 
w zakresie wykrywania wad rozwojo-
wych i rehabilitacji dzieci, a w szcze-
gólności całej gamie wsparcia rodzin 
z  dziećmi  niepełnosprawnymi  bądź 
zagrożonymi  niepełnosprawnością. 

Pomoc dotyczy też usług socjalnych.
Podobnie jak w zeszłych latach Fun-
dusze  Europejskie  przeznaczone 
będą  na  rozwój  usług  elektronicz-
nych  w  e-administarcji,  co  pozwoli 
na szybszy i wygodniejszy sposób za-
łatwiania drogą elektroniczną spraw 
w podlaskich urzędach.
Od października będzie można skła-
dać wnioski na rewitalizację. Budżet 
tego konkursu wynosi 50 mln zł.

Gdzie szukać informacji?
Niedawno  na  stronie  internetowej 
www.rpo.wrotapodlasia.pl  opubliko-
wany  został  dokładny  harmonogram 
naboru  wniosków  o  dofinansowanie 
w  ramach  Regionalnego  Programu 
Operacyjnego  Województwa  Podla-
skiego. Można w nim znaleźć wszyst-
kie konkursy zaplanowane na przyszły 
rok z dokładnymi datami naboru wnio-
sków. Lista jest imponująca, jak i kwo-
ta,  która  zostanie  przeznaczona  na 
wsparcie wielu  działań w wojewódz-
twie podlaskim. W sumie w przyszłym 
roku  samorządy,  firmy,  organizacje 
pozarządowe  i  różnorodne  instytucje 
mogą sięgnąć aż po 1,3 mld zł.

BEATA PERZANOWSKA
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Sięgaj po fundusze W 2017 ROKU

Efekty funduszy europejskich w 2016 r.*

Wiedza 
Edukacja 
Rozwój

POLSKA 
CYFROWA

programy
regionalne

INTELIGENTNY
ROZWÓJ

INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO

FUNDUSZE
EUROPEJSKIE

pomoc
techniczna POLSKA

WSCHODNIA

3297 nowych miejsc pracy

1235 zagranicznych  kontraktów handlowych

1001 prac badawczo-rozwojowych

812 kontraktów nauki z biznesem

424 innowacyjne produkty i usługi
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Ponad miliard na podlaskie projekty
Innowacje, aktywność zawodowa, edukacja, zdrowie czy energetyka odnawialna – to 
tylko niektóre dziedziny życia, które w przyszłym roku mogą liczyć na wsparcie z Fun-
duszy Europejskich. Znamy już harmonogram konkursów w województwie podlaskim. 
Pierwsze nabory wniosków o dofinansowanie ruszą w styczniu.

Regionalny Program 
Województwa PODLASKIEGO

www.power.gov.pl

www.poir.gov.pl

www.pois.gov.pl

www.popc.gov.pl

www.polskawschodnia.gov.pl

www.popt.gov.pl

Program Wiedza Edukacja Rozwój
Program Inteligentny Rozwój

Program Infrastruktura i Środowisko
Program Polska Cyfrowa

Program Polska Wschodnia
Program Pomoc Techniczna

www.rpo.wrotapodlasia.pl

Nowe konkursy w 2017 r. 
harmonogramy naborów wniosków:



Możliwości wsparcia oświaty jest 
bardzo dużo. Z Funduszy Europej-
skich dofinansowane są projek-
ty dotyczące wszystkich szczebli 
edukacji. Od wychowania przed-
szkolnego po naukę zawodu. Czę-
sto też unijne pieniądze pozwalają 
na podniesienie kwalifikacji sa-
mych nauczycieli. Zbliża się koniec 
roku, więc konkursów na wsparcie 
oświaty już nie ma, ale podlaskie 
placówki niedawno rozpoczęły re-
alizację tegorocznych projektów 
unijnych z regionalnego programu 
województwa podlaskiego.

Przedszkolaki 
szlifują umiejętności 

W tym roku na rozwój edukacji 
przedszkolnej pieniądze unijne 
otrzymały 24 placówki oświa-
towe w województwie podla-
skim. Ogromny projekt dotyczący 
wszystkich przedszkoli miejskich 
realizuje właśnie Łomża, a dokład-
nie Łomżyńskie Centrum Rozwoju 
Edukacji. Przedsięwzięcie obej-
muje prowadzenie zajęć dodatko-
wych dla około 1400 przedszkola-
ków. 
– We wszystkich miejskich przed-
szkolach odbywają się zajęcia 

rytmiczne, komputerowe, sporto-
we, teatralne oraz  nauki języków 
– mówi Maciej Listowski, zastępca 
dyrektora Łomżyńskiego Centrum 
Rozwoju Edukacji. – Poza tym dzie-
ciaki mogą także liczyć na fachową 
pomoc w obszarze wsparcia rozwo-
jowego, prowadzimy bowiem rów-
nież zajęcia socjoterapeutyczne. 
Przedsięwzięcie, aby było dobrze 
zrealizowane, zakładało także 
zakup nowoczesnego sprzętu 
przydatnego podczas zajęć, np. 
komputerowych. Jak informuje 
Maciej Listowski, wszystkie pla-
cówki objęte projektem otrzy-
mały tablety oraz inne przydatne 
pomoce dydaktyczne. W ramach 
projektu przy jednym z przed-
szkoli powstanie też plac zabaw 
przyjazny maluchom z niepełno-
sprawnościami. Wsparcie unijne 
zostało też wykorzystane na zor-
ganizowanie szkoleń dla nauczy-
cieli. Zajęcia dodatkowe w łom-
żyńskich przedszkolach trwać 
będą dwa lata. 

Mali aktorzy
Po unijne wsparcie sięgnęło także 
Przedszkole Samorządowe w Lip-
sku. To jedyna placówka przed-
szkolna w tej gminie. Tamtejsi 

mieszkańcy nie należą do zbyt za-
możnych, wielu z nich boryka się 
z brakiem zatrudnienia, a Fundu-
sze Europejskie dają szansę rozwo-
ju dla najmłodszych lipszczan. Po-
moc jest naprawdę ogromna, bo 
obejmuje nie tylko typowe zajęcia 
dla maluchów, ale także rozwija 
ich talenty. Dzieciaki mogą liczyć 
na pomoc z matematyki podczas 
zajęć rozwijająco-wyrównaw-
czych, a także na pomoc w nauce 
języka angielskiego. Poza tym bio-
rą udział w zajęciach teatralnych 
czy rytmicznych i muzycznych. 
Maluchy mogą odkrywać swoje 
pasje podczas spotkań Małego 
Odkrywcy, Genialnego Malucha 
czy pobawić się w czasie cyklu za-
jęć „Alicja z Krainy Czarów”. Udział 
w projekcje jest dla najmłodszych 
też oknem na świat, bo w ramach 
przedsięwzięcia zaplanowane są 
wyjazdy edukacyjne. Maluchy od-
wiedzą Suwalski Ośrodek Kultury, 
gdzie będą szlifować swoje umie-
jętności teatralne i muzyczne. Po-
jadą też do teatru lalek. Projekt za-
kłada również warsztaty dla pięciu 
nauczycieli przedszkolnych, którzy 
prowadzą zajęcia. Zostali bądź 
jeszcze zostaną przeszkoleni z dia-
gnozowania problemów w nauce 
matematyki oraz w zakresie przy-

gotowywania zajęć technicznych 
w ramach Małego Odkrywcy czy 
zabaw w „Alicji z Krainy Czarów”. 
– Projekt obejmuje realizację 
przedsięwzięć edukacyjnych i wdro-
żenie nowych form nauczania dla 
80 przedszkolaków – informuje 
Teresa Sapieha, wicedyrektor Ze-
społu Szkół Samorządowych w Lip-
sku, w którego strukturach działa 
Przedszkole Samorządowe w Lip-
sku. – Jego realizację planujemy 
zakończyć w czerwcu 2018 roku. 
Jak dodaje Teresa Sapieha, bez 
pomocy Funduszy Europejskich 
przeprowadzenie takiego przedsię-
wzięcia nie byłoby możliwe, a jest 
ono niezwykle cenne dla lipskiej 
społeczności. 
Podobne przedsięwzięcia eduka-
cyjne finansowane z Funduszy Eu-
ropejskich odbywają się w wielu 
gminach, np. w Bielsku Podlaskim, 
Goniądzu, Hajnówce, Łapach, Gra-
jewie, Białymstoku, Dobrzyniewie 
Dużym, Wysokiem Mazowieckiem, 
Czyżewie, Jaświłach, Śniadowie 
i Kolnie.

W szkołach też się dzieje 
O fundusze z regionalnego pro-
gramu województwa podlaskiego 
na staże i praktyki dla uczniów 

realizowane u pracodawców się-
gnęły 23 podmioty, m.in. szkoły 
zawodowe i samorządy. Dzięki 
tym projektom młodzież ma być 
lepiej przygotowana do wejścia 
na regionalny rynek pracy, bo 
kształcenie zawodowe ma zostać 
dostosowane do potrzeb podla-
skich przedsiębiorców. Młodzi 
ludzie będą też mieli możliwość 
uczyć się zawodu nie w teorii, ale 
w praktyce. A  to chyba najbar-
dziej cenna nauka, która pozwoli 
w przyszłości na znalezienie za-
trudnienia. 

Konkursy 
w przyszłym roku
W tym roku placówki oświatowe, 
jak i samorządy nie mogą już ubie-
gać się o unijne wsparcie na szkol-
nictwo. Jednak nic straconego, bo 
w przyszłym roku będą rozpisywa-
ne kolejne konkursy. A jak mówią 
ci, którzy sięgnęli po Fundusze Eu-
ropejskie, warto ubiegać się o nie, 
bo można naprawdę zrobić wiele 
dla mieszkańców województwa 
podlaskiego, zarówno dla tych 
najmłodszych, jak i trochę star-
szych.

BEATA 
PERZANOWSKA

Odkrywają i rozwijają talenty 
Czy Fundusze Europejskie mogą pomóc przeciętnym Kowalskim? Tak, choćby wspierając oświatę. Unijne pieniądze pozwalają wyjść szkołom i przed-
szkolom poza ramy zwykłego kształcenia. Wiele placówek w województwie podlaskim prowadzi dla dzieci i młodzieży szereg dodatkowych zajęć, 
które rozwijają talenty i pogłębiają zdobytą wiedzę. 
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Sięgaj po fundusze na edukację

Dla kogo?

kto organizuje konkursy?
Urząd marszałkowski Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Urzędy pracy

DZIECI 
I MŁODZIEŻy 

Nauka języków obcych

Nauka programowania

Kształcenie zawodowe

Studia doktoranckie

Kształcenie dualne

Staże zagraniczne

Zdobywanie nowych kwalifikacji

Aktywizacja zawodowa

Aktywizacja społeczna

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Szkolenia prozdrowotne

Zajęcia komputerowe

STUDENtów 
i NAUKOWców DOROsłych SENIORów



www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Woda i energia pod kontrolą 
Ochrona wody i gleb oraz oszczędzanie energii poprzez termomodernizację obiektów – na te przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska podla-
skie samorządy mogą uzyskać dofinansowanie z Funduszy Europejskich. Wiele z placówek skorzystało już z takiej pomocy w zeszłym roku. Ci, którzy 
realizowali projekty, podkreślają, że unijne dotacje nie tylko pozwalają przywrócić obiektom ładny wygląd, ale przede wszystkim przyczyniają się do 
zrównoważonego rozwoju społecznego i ochrony środowiska. 

Dla kogo? NA CO?

Gdzie szukać wsparcia?

Sięgaj po fundusze

Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

Urzędy marszałkowskie

odnawialne źródła energii 
(OZE)

redukcję emisji

ochronę zagrożonych 
gatunków

zwiększanie efektywności 
energetycznej i termomodernizację

gospodarkę 
wodną

ochronę siedlisk 
przyrodniczych

edukację 
ekologiczną

gospodarowanie 
odpadami

rozwój zielonej 
infrastruktury

na ochronę środowiska

- instytucji sektora publicznego
- przedsiębiorstw
- instytucji nauki i edukacji
- podmiotów świadczących usługi 
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O tym, jak ważne są walory natury 
w województwie podlaskim, rozwo-
dzić się chyba nie trzeba. Większość 
miejscowości położona jest na tere-
nach cennych przyrodniczo. Podlasie 
to Puszcza Białowieska, Puszcza Augu-
stowska, Dolina Rospudy oraz liczne 
jeziora. A wszystko to położone w stre-
fie chronionej Natura 2000. Tereny 
te należy szczególnie chronić przed 
zanieczyszczeniami. Dlatego samo-
rządy powinny robić wszystko, by jak 
najskuteczniej eliminować zagrożenia 
cywilizacyjne. A w tych działaniach 
lokalne władze skutecznie są wspie-
rane przez Fundusze Europejskie. Się-
gnąć po nie nie jest trudno. Wystarczy 
przyjrzeć się konkursom rozpisanym 
przez urząd marszałkowski w ramach 
regionalnego programu województwa 
podlaskiego. 

Czyste gleba i woda
Ochrona wód i gleby jest bardzo 
istotna na przyrodniczo cennych te-
renach województwa podlaskiego. 
Dlatego inwestycje w prawidłową 
gospodarkę wodno-ściekową są nie-
zbędne. Wsparciu wszelkich działań 
w tym zakresie ma służyć regionalny 
program województwa podlaskiego. 

Urząd marszałkowski niedawno ogło-
sił konkurs na wspomaganie tej dzie-
dziny. O pomoc na realizację inwesty-
cji dotyczących gleb i wody mogą się 
ubiegać samorządy oraz podmioty 
świadczące usługi z zakresu ochro-
ny środowiska i gospodarki wodnej, 
a także przedsiębiorstwa wykonujące 
usługi publiczne w tej materii. A na 
co dokładnie można pozyskać unij-
ne dofinansowanie? Na budowę lub 
modernizację oczyszczalni ścieków, 
instalowanie inteligentnych, nowocze-
snych systemów zarządzania sieciami 
wodociągowymi wraz z odpowiednim 
systemem odbioru ścieków komunal-
nych. 
Unijne wsparcie obejmuje też inwe-
stycje związane z gospodarowaniem 
osadami ściekowymi, łącznie ze 
stworzeniem możliwości pozyskiwa-
nia biogazu w procesie oczyszczania 
ścieków. Dotacje umożliwiają bu-
dowę kanalizacji rozproszonej oraz 
budowę i modernizację linii wodo-
ciągowych. Chodzi o całe systemy za-
opatrzenia w wodę, w tym budowę 
lub remont ujęć i stacji uzdatniania 
wody w miejscowościach od 2 000 
do 10 000 mieszkańców. Wnioski  
o  wsparcie takich zadań można skła-
dać do 31 marca 2017 roku. 

Oszczędność 
energii w budynkach 
Ochronie środowiska służą nie tyl-
ko ogromne i kosztowne inwesty-
cje w skomplikowane technologie. 
Czasami wystarczy po prostu za-
dbać o budynki - wymienić okna, 
docieplić elementy konstrukcyjne 
czy wprowadzić inteligentne sys-
temy sterowania, umożliwiające 
oszczędzanie energii. Dotacje unijne 
wspierają projekty, które służą pod-
niesieniu efektywności energetycz-
nej budynków, w tym komunalnych. 
W zeszłym roku wiele gmin i miast 
województwa podlaskiego skorzy-
stało z takiej pomocy i przeprowa-
dziło termomodernizację szkół i blo-
ków komunalnych. 
– Właśnie kończymy realizować 
termomodernizację komunalnego 
budynku mieszkalnego w Grajewie 
– mówi Dariusz Doliwa z referatu 
inwestycji Urzędu Miasta w Graje-
wie. – Realizacja projektu obejmo-
wała docieplenie obiektu, wymia-
nę stolarki okiennej i drzwiowej 
oraz wymianę pieców kaflowych 
na centralne ogrzewanie. Dzięki 
temu zyskamy spore oszczędności 
w eksploatacji budynku, a pozby-

cie się pieców istotnie przyczyni się 
do ochrony środowiska. W ramach 
inwestycji z dachu budynku zniknął 
szkodliwy azbest.
W obiekcie znajdują się 22 miesz-
kania. Ich lokatorzy zyskają ekolo-
giczne ciepło i bardziej komforto-
we warunki życia, a do powietrza 
przestaną dostawać się spaliny 
z opalanych węglem pieców. Mia-
sto zamierza ponownie ubiegać się 
o dofinansowanie, by w taki sam 
sposób wyremontować jeszcze kil-
ka budynków w Grajewie. 
Z dotacji unijnych skorzystały tak-
że władze Suwałk, które wykona-
ły inwestycje w dwóch obiektach 
znajdujących się w tym mieście 
– w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
-Wychowawczym nr 1 i w Zespole 
Szkół Technicznych.
– Jesteśmy największą szkołą w na-
szym mieście i bardzo długo cze-
kaliśmy na kompleksowy remont 
– informuje Anna Musiałowicz, 
dyrektorka Zespołu Szkół Tech-
nicznych w Suwałkach. – Szkoła 
zyskała nie tylko ładny wygląd, bo 
odnowiona została jej elewacja, 
ale także docieplenie i wymianę 
ogrzewania. Już teraz czuć efekty 
tej zmiany, bo uczniowie mają cie-

pło. W ramach tego przedsięwzię-
cia wymienione zostało oświetle-
nie placówki na ledowe. 
Zarządcy nieruchomości samorzą-
dowych, samorządy, stowarzysze-
nia, parafie i związki wyznaniowe 
oraz organizacje pozarządowe, które 
chcą skorzystać z unijnego wspar-
cia dla takich inwestycji, muszą się 
pośpieszyć. Urząd Marszałkowski 
Województwa Podlaskiego uru-
chomił konkurs na dofinansowanie 
takich projektów. Termin przyjmo-
wania wniosków mija 30 grudnia 
2016 roku. Wsparcie obejmuje 
kompleksową, tzw. głęboką moder-
nizację opartą na wprowadzeniu 
systemów monitorowania i zarzą-
dzania energią wewnątrz budynków 
użyteczności publicznej i obiektów 
komunalnych. W ramach tych przed-
sięwzięć można wykonać izolację 
ścian, podłóg, dachów, wymianę 
okien, drzwi zewnętrznych, źródeł 
światła, a także wymianę syste-
mów grzewczych. Pieniądze unijne 
przeznaczone są także na przepro-
wadzenie audytów energetycznych 
w ramach projektów inwestycyjnych 
realizowanych przez instytucje pu-
bliczne. 
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Przeciętny, nawet niezbyt dobrze 
wykształcony człowiek jest w stanie 
znaleźć sobie pracę bądź mając fach  
w ręku, założyć działalność gospo-
darczą. Są jednak i takie osoby, które 
mimo istniejących możliwości nie 
potrafią wziąć spraw we własne ręce 
i osiągnąć niezależność materialną. 
Przeszkodą jest najczęściej brak wy-
kształcenia. Jednak nie tylko, bo są też 
ludzie narażeni na wykluczenie spo-
łeczne z powodu wychowania w spe-
cyficznym środowisku, pochodzący 
z rodzin alkoholików czy narkomanów 
albo osoby z niepełnosprawnościami.
Czym jest wykluczenie społeczne? 
W praktyce oznacza niemożność 
uczestniczenia w życiu gospodarczym, 
politycznym i społecznym wskutek 
braku dostępu do dóbr czy instytucji 
oraz ograniczenia praw społecznych. 
Wykluczenie może dotknąć każdego, 
także z powodu słabej odporności 
na stres i braku umiejętności radze-
nia sobie z porażką, osoby niepełno-
sprawne, uzależnione, niemogące od 
dawna znaleźć pracy, opuszczające 
zakłady karne czy poprawcze, kobiety 
samotnie wychowujące dzieci, ofiary 
przemocy domowej, osoby o niskich 
kwalifikacjach zawodowych, ludzi 
starszych i opuszczonych czy członków 
mniejszości narodowych. I właśnie ta-
kim ludziom można pomóc, sięgając 
po Fundusze Europejskie

Możliwości rozwoju 
społeczności romskiej 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Po-
lityki Społecznej w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Wiedza, 
Edukacja, Rozwój (POWER) ogło-
siło niedawno konkurs na przed-
sięwzięcia, które mają zwiększyć 
szanse na zatrudnienie osób ze 
społeczności romskiej szczególnie 
zagrożonych wykluczeniem spo-
łecznym. Termin naboru wniosków 
mija 9 grudnia tego roku, więc or-
ganizacje i instytucje, które mogą 
pomóc polskim Romom, powinny 
się pośpieszyć. Ze wsparciem fi-
nansowym naprawdę można zdzia-
łać wiele dobrego. 
Dofinansowanie obejmuje projekty 
mające na celu kompleksowe dzia-
łania na rzecz poprawy wykształ-
cenia i zatrudnienia. Przedsięwzię-
cia mogą też dotyczyć likwidacji 
wszelkich barier, które utrudniają 
Romom zdobycie pracy i integrację 
społeczną. O fundusze na te cele 
ubiegać się mogą instytucje admini-
stracji rządowej, samorządy, stowa-
rzyszenia, organizacje pozarządo-
we, podmioty ekonomii społecznej, 
federacje, partnerzy społeczni, 
jednostki naukowe, badawczo-roz-
wojowe oraz przedsiębiorcy. War-
to jednak pamiętać, że podmioty 

ubiegające się o pieniądze muszą 
spełniać określone warunki. Miano-
wicie, należy posiadać 2-letnie do-
świadczenie w realizacji aktywizacji 
społecznej przedstawicieli społecz-
ności romskiej. Ponadto planowane 
przedsięwzięcie powinno angażo-
wać Romów również w monitoro-
wanie prac projektu poprzez powo-
łanie grupy konsultacyjnej. Ważne, 
by projekt obejmował indywidual-
ne plany działania, skonstruowane 
po szczegółowej diagnozie potrzeb 
jego uczestników. Wsparcie powin-
no składać się z 40 szkoleń z za-
kresu aktywizacji zawodowej oraz 
umiejętności społecznych, na przy-
kład sposobów poszukiwania pracy, 
autoprezentacji, prowadzenia roz-
mów z potencjalnym pracodawcą 
czy przygotowania dokumentów 
niezbędnych do poszukiwania pra-
cy. Należy dodać, że projekt ma 
obejmować przeprowadzenie mi-
nimum 4-miesięcznego stażu bądź 
refundację kosztów zatrudnienia 
Romów przeznaczoną dla praco-
dawcy lub wsparcie przy stworzeniu 
podmiotu ekonomii społecznej. In-
stytucja ubiegająca się o fundusze 
powinna także zapewnić uczestni-
kom projektu wsparcie asystenta 
do spraw pracy, który pomoże na 
każdym etapie poszukiwania za-
trudnienia. 

Wziąć sprawy 
w swoje ręce 
Można się ubiegać o wsparcie unijne 
także na rozwój podmiotów ekonomii 
społecznej. Już niedługo, bo 5 grudnia 
2016 roku minie termin naboru wnio-
sków w konkursie ogłoszonym przez 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej. O fundusze ubiegać się 
mogą instytucje administracji rządo-
wej, samorządy, stowarzyszenia, orga-
nizacje pozarządowe, podmioty eko-
nomii społecznej, federacje, partnerzy 
społeczni, jednostki naukowe, badaw-
czo-rozwojowe oraz przedsiębiorcy. 
Pieniądze można otrzymać na naukę 
skutecznego ubiegania się o zlecenia 
w ramach zamówień publicznych pra-
cowników przedsiębiorstw społecz-
nych. Jest to bardzo istotna kwestia, 
ponieważ w życie weszła nowelizacja 
Prawa zamówień publicznych. Wpro-
wadzona została klauzula społeczna, 
która daje możliwość uzależnienia 
realizacji zamówienia od spełnienia 
przez wykonawcę określonych wa-
runków społecznych. A jakie są to 
warunki? Tworzenie możliwości za-
trudniania osób, które mają problem 
ze znalezieniem pracy i odnalezieniem 
się w społeczeństwie. Zachęcanie 
pracodawców do zwracania uwagi na 
potrzeby pracowników. Odpowiednie 
budowanie wizerunku firmy jako od-

powiedzialnej i społecznie wrażliwej. 
Wzmacnianie wsparcia dla przedsię-
biorczości społecznej. Jednostki eko-
nomii społecznej bardzo dobrze wpi-
sują się w te cele. A co najważniejsze, 
wspomniana zmiana przepisów daje 
ogromną szansę na rozwój takich pod-
miotów. 

Kształcenie 
także podyplomowe

Ministerstwo Rozwoju też ogłosiło kon-
kurs, który ma wesprzeć aktywizację 
społeczno-zawodową poprzez kształ-
cenie. Nosi on nazwę „Zwrotne finan-
sowanie”. Termin składania wniosków 
mija 31 stycznia 2017 roku. Pieniądze 
można pozyskać na przetestowanie 
koncepcji popytowego instrumentu 
pomocy zwrotnej przeznaczonej wy-
łącznie na studia podyplomowe, kursy 
i szkolenia osób dorosłych. Instrumen-
ty mogą być oferowane przez krajowe 
bądź zagraniczne podmioty. Nie mogą 
to być jednak studia I, II i III stopnia i nie 
mogą trwać dłużej niż 2 lata. Ideą kon-
kursu jest stworzenie innowacyjnych 
rozwiązań, które prowadzić będą do 
wsparcia finansowego kształcenia do-
rosłych. Warto wspomnieć, że w tym 
konkursie nie ma ograniczeń co do 
rodzaju podmiotów ubiegających się 
o środki finansowe. Jednak trzeba speł-
nić jeden warunek. Podmiot musi po-
siadać potencjał instytucjonalny, czyli 
w ciągu ostatnich 5 lat powinien był 
realizować programy, w których przy-
znawał osobom lub innym podmiotom 
pożyczki bądź pomoc finansową podle-
gającą zwrotowi. 
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Jak skutecznie wrócić na rynek pracy?
Brak pracy to nadal wielki problem społeczny podlaskich miejscowości. Dlaczego tak wiele osób nie jest w stanie zna-
leźć zatrudnienia? Składa się na to mnóstwo czynników. Brak wykształcenia, niemotywujące do działania otoczenie, 
trudności w rodzinie lub brak zdrowia. To wszystko można przezwyciężyć dzięki projektom aktywizacji społeczno-za-
wodowej finansowanym z Funduszy Europejskich. Działania te polegają na podnoszeniu kwalifikacji czy tworzeniu 
miejsc pracy np. w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej.
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W  myśl  idei  Konwencji  Organizacji 
Narodów  Zjednoczonych  należy  tak 
usprawniać  życie  społeczne,  by  za-
pewnić  osobom niepełnosprawnym 
możliwość  korzystania  z  wszystkich 
praw  człowieka  i  wolności  na  za-
sadzie  równości  z  innymi.  Zgodnie 
z  jedną  z  unijnych  dyrektyw  wpro-
wadzać należy tak zwane racjonalne 
usprawnienia,  które  mają  na  celu 
zagwarantowanie  przestrzegania 
zasad  równego  traktowania  nie-
pełnosprawnych.  Usprawnienia  te 
dotyczą  także  pracodawców,  któ-
rzy  powinni  podejmować  właściwe 
kroki,  by  umożliwić  osobie  niepeł-
nosprawnej  zatrudnienie,  stworzyć 
jej  odpowiednie możliwości  do wy-
konywania  pracy  i  zapewnić  rozwój 
zawodowy.  To  nie  jest  łatwe  zada-
nie  i  czasami  bardzo  kosztowne.  
Z  pomocą w  rozwiązaniu  tego  pro-
blemu  przychodzą  Fundusze  Euro-
pejskie. W  ramach unijnych projek-
tów  szkoleniowych  można  ubiegać 
się  o  odpowiednio  przygotowane 
materiały  szkoleniowe,  formę  pro-
wadzenia zajęć czy dodatkową opie-
kę  specjalisty.  Wszystko  po  to,  by 
ułatwić niepełnosprawnym zdobycie 

wiedzy i nowych kwalifikacji. Praco-
dawca  zatrudniający  osobę  niepeł-
nosprawną  może  także  otrzymać 
zwrot  kosztów  wyposażenia  stano-
wiska  pracy  dla  takiego  pracowni-
ka.  O  środki  unijne  mogą  również 
ubiegać się placówki edukacyjne czy 
zdrowotne. W tym przypadku chodzi 
o sfinansowanie przystosowania za-
jęć lub doskonalenie usług dla osób 
niepełnosprawnych.  Dofinansowa-
nie obejmuje też odpowiednie przy-
gotowanie stron  internetowych słu-
żących promocji projektów unijnych.

Bez wizyty w urzędzie

Pomoc dla osób niepełnosprawnych 
może  popłynąć  także  z  programu 
Polska Cyfrowa. Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji  Osób  Niepełnospraw-
nych  realizuje  właśnie  projekt  do-
tyczący  e-administarcji  i  otwartego 
urzędu. Z pieniędzy unijnych tworzy 
się  w  całej  Polsce  system  obsługi 
wsparcia  finansowego  ze  środków 
PFRON.  Powstający  system  infor-
matyczny  ma  ułatwić  osobom  nie-
pełnosprawnym,  jak  i  podmiotom 
działającym na ich rzecz oraz przed-

siębiorcom  ubieganie  się  o  środki 
z  funduszy  rehabilitacyjnych,  który-
mi rozporządzają samorządy. Projekt 
obejmuje wprowadzenie e-usług.
To duży przełom, bo wszystkie tego 
typu wnioski o pomoc z PFRON skła-
da  się  w  formie  papierowej.  Teraz 
powstanie  specjalny  system,  który 
pozwoli  na  kompleksową  obsłu-
gę  bez  konieczności  wychodzenia 
z domu. To system, który będzie do-
stosowany także do wymogów osób 
niepełnosprawnych.  Warto  podkre-
ślić,  że  realizacja  tego projektu  roz-
poczęła się w marcu tego roku i po-
trwa  do  lutego  2019  roku.  System 
wdrażany jest na terenie całej Polski.

Aktywność 
zamiast wykluczenia

Możliwości  wsparcia  m.in.  osób 
niepełnosprawnych  daje  też  pro-
gram  województwa  podlaskiego, 
w ramach którego niebawem, bo 28 
listopada rozpocznie się nabór wnio-
sków na dofinansowanie projektów 
dotyczących  rozwoju  działań  ak-
tywnej  integracji.  Pieniądze  można 
otrzymać na trzy typy przedsięwzięć.

Pierwszy  dotyczy  integracji  osób 
zagrożonych  ubóstwem  bądź  wy-
kluczeniem  społecznym.  Plano-
wane  działania  mają  wspierać  ich 
aktywizację  społeczno-zawodową 
poprzez  zastosowanie  poradnic-
twa  prawnego  i  obywatelskiego, 
a  także  porad  specjalistycznych 
np.  socjoterapeuty,  psychologa, 
prawnika  czy  mediatora.  W  ten 
projekt wpisują się także warsztaty 
rozwoju  osobistego,  indywidualny 
coaching,  warsztaty  kompetencji 
pedagogiczno-wychowawczych 
i  trening  umiejętności  społecz-
nych. Wsparcie  obejmuje  również 
staże  i  praktyki  zawodowe, wypo-
sażenie  stanowiska  pracy,  porad-
nictwo  zawodowe,  pośrednictwo 
pracy,  kursy  i  szkolenia.  Jak widać 
obszar działań  jest bardzo szeroki, 
bo  dotyczy  zarówno  szkolnictwa, 
jak  i  zdrowia.  Tak więc można  re-
alizować  zajęcia  szkolne,  które 
uzupełnią wykształcenie niemal na 
każdym poziomie edukacji. Jednak 
na  dofinansowanie  studiów mogą 
liczyć  jedynie  osoby,  które  opusz-
czają placówki opiekuńczo-wycho-
wawcze lub rodziny zastępcze. 

Ekonomia 
społeczna

W tym samym konkursie na unijne 
dotacje  mogą  też  liczyć  projekty 
nastawione  na  usługi  reintegracji 
społeczno-zawodowej świadczone 
przez centra i kluby integracji spo-
łecznej. Tu wsparcie można będzie 
pozyskać  na  tworzenie  nowych 
miejsc służących osobom zagrożo-
nym ubóstwem czy wykluczeniem 
społecznym.
Wnioski o dofinansowanie można 
składać  do  16  grudnia  2016  roku 
w  Urzędzie  Marszałkowskim  Wo-
jewództwa Podlaskiego. 
Konkurs  jest  skierowany do  insty-
tucji  pomocy  społecznej,  placó-
wek wspierania rodziny  i systemu 
pieczy zastępczej oraz podmiotów 
prowadzących  działalność  w  sfe-
rze  pomocy  i  integracji  społecz-
nej.  Po  pieniądze  unijne  mogą 
też  sięgnąć  podmioty  ekonomii 
społecznej,  np.  spółdzielnie  so-
cjalne czy centra i kluby integracji. 
Wniosek o dofinansowanie złożyć 
też  mogą  samorządy,  instytucje 
publiczne  i niepubliczne służb za-
trudnienia.  Do  rozdysponowania 
jest  20  mln  zł.  Wartość  jednego 
projektu  nie  może  być  mniejsza 
niż 50 tys. zł.

BEATA 
PERZANOWSKA
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Wyrównywanie szans na rynku pracy

Sięgaj po fundusze DLA osób
z niepełnosprawnościami

Dla kogo?

na co?

Gdzie szukać wsparcia?
Urząd marszałkowski Urzędy pracy Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

DOROsłych DZIECI

Start na rynku pracy

Szkolenia rozwojowe

Założenie i wyposażenie firmy

Sprzęt rehabilitacyjny 

Terapię zajęciową

Płatne staże zawodowe

Dojazd do pracy/samochód

Asystenta osoby niepełnosprawnej

Barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnością jest już coraz mniej. Jednak nadal borykają się one z innymi 
przeciwnościami. Brakiem pracy czy trudnościami w załatwianiu spraw urzędowych. Te sfery życia społecznego można 
usprawnić, korzystając ze wsparcia Funduszy Europejskich. Dzięki unijnym pieniądzom można już korzystać z e-admini-
stracji czy wesprzeć pracodawcę w zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej.

Bezpłatna informacja  
o możliwościach korzystania 
z Funduszy Europejskich 
w woj. podlaskim

Pełne dane kontaktowe 
znajdziesz na:
www.funduszeeuropejskie.gov.pl/punkty

Punkty informacyjne:
Białystok, ul. Poleska 89
Łomża, ul. Skłodowskiej 1
Suwałki, Osiedle II 6a

Więcej informacji:
www.rpo.wrotapodlasia.pl
www.power.gov.pl

Projekt jest współfinansowany w ramach Konkursu dotacji dla prasy lokalnej na działania dotyczące Funduszy Europejskich ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej

Więcej bezpłatnych informacji znajdziesz na
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
oraz w Punktach Informacyjnych  
Funduszy Europejskich
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Fundusze Europejskie wspierają róż-
ne dziedziny życia. Unijne pieniądze 
można wykorzystać na aktywizację 
zawodową i szkolenia. Pomoc w tej 
kwestii oferuje regionalny program 
województwa podlaskiego, który 
umożliwia sfinansowanie szkoleń 
pracowników czy założenie działal-
ności gospodarczej. Istnieje również 
możliwość otrzymania dotacji na pro-
wadzenie usług w zakresie opieki nad 
dziećmi do lat 3. O fundusze mogą też 
powalczyć przychodnie, szpitale czy 
samorządy, które chcą zrealizować 
programy profilaktyczne wczesnego 
wykrywania nowotworów szyjki maci-
cy, piersi i jelita grubego.
Wszyscy zainteresowani pierwsze 
swoje kroki w pozyskaniu unijne-
go wsparcia powinni skierować 
do Wojewódzkiego Urzędu Pracy  
w Białymstoku lub do Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Pod-
laskiego w Białymstoku. Obie insty-
tucje ogłaszają konkursy, w których 
można pozyskać dotacje.

Chcesz założyć własną 
firmę? Nic prostszego
Urząd Marszałkowski Województwa 
Podlaskiego w Białymstoku nieba-

wem, bo 28 listopada, uruchamia 
kolejny konkurs, w którym można 
starać się o wsparcie dla powstają-
cych i rozwijających się podmiotów 
gospodarczych. Nabór wniosków 
potrwa do 16 grudnia 2016 roku. 
Pula funduszy do wykorzystania wy-
nosi 20 mln zł.
We wcześniejszym naborze wnioski 
o bezzwrotne wsparcie na założenie 
działalności gospodarczej składały 
podmioty, które teraz będą przy-
znawać dotacje na założenie firmy. 
Lista instytucji już jest znana. Ope-
ratorami projektu są: Zakład Do-
skonalenia Zawodowego w Białym-
stoku, Podlaska Fundacja Rozwoju 
Regionalnego w Bielsku Podlaskim  
i Łomży, Izba Przemysłowo-Handlo-
wa w Białymstoku, Fundacja Scien-
ce Point w Białymstoku, Polskie 
Centrum Edukacji i Analiz ORDO Sp.  
z o.o. w Białymstoku i Stowarzysze-
nie Lokalna Grupa Działania „Nasza 
Suwalszczyzna” w Suwałkach. Tak 
więc chcący skorzystać z tego wspar-
cia powinni kierować swoje kroki 
do tych właśnie instytucji. Pomoc 
obejmuje kilka działań. Mianowicie: 
indywidualne doradztwo w kwestii 
wyboru planowanej działalności 
gospodarczej, grupowe szkolenia  

z prowadzenia firmy, dotacje in-
westycyjne w wysokości ok. 23 tys. 
zł oraz tzw. wsparcie pomostowe. 
Raczkujący przedsiębiorca przez cały 
rok będzie mógł otrzymywać pie-
niądze na swoją działalność. Przez 
6 miesięcy może pokrywać niezbęd-
ne wydatki związane z bieżącym 
prowadzeniem swojej działalności  
w kwocie do wysokości minimalne-
go, obowiązującego wynagrodzenia. 
Natomiast na kolejne pół roku otrzy-
ma fundusze na pokrycie opłat pu-
blicznoprawnych. Pomagać mu będą 
także specjaliści, a dokładnie dorad-
cy, którzy będą wspierać przedsię-
biorców na każdym kroku. Tego typu 
działania polegać będą na indywi-
dualnym lub grupowym doradztwie  
w zakresie zasad przedsiębiorczości, 
prowadzenia własnego biznesu czy 
na pomocy przy realizacji inwestycji  
i wdrażaniu innowacyjnych pomysłów. 
Wsparcie unijne dotyczyć też będzie 
tworzenia forum wymiany doświad-
czeń między przedsiębiorcami.

Pieniądze na dzieci 
i zdrowie
Samorządy z województwa podla-
skiego czy osoby fizyczne prowa-

dzące działalność gospodarczą będą 
mogły już niebawem powalczyć  
o fundusze na tworzenie placówek 
opieki nad dziećmi w wieku do  
3 lat. Dokładnie chodzi o wsparcie po-
wstawania żłobków lub klubów dzie-
cięcych. Konkurs na dofinansowanie 
ogłosił już Wojewódzki Urząd Pracy  
w Białymstoku, który czeka na wnioski 
do 25 listopada 2016 roku, do godz. 
15.30. Wyniki konkursu mają być zna-
ne w marcu przyszłego roku.
Obecnie można także skorzystać  
z Funduszy Europejskich na wspar-
cie zdrowia, a dokładnie pomoc 
w realizacji krajowych progra-
mów profilaktycznych wczesnego 
wykrywania nowotworów szyjki 
macicy, piersi i jelita grubego (po-
legających m.in. na działaniach 
informacyjno-edukacyjnych, pro-
filaktycznych, edukacji prozdro-
wotnej). Wojewódzki Urząd Pracy  
w Białymstoku ogłosił już konkurs 
na te dotacje. Nabór projektów 
rozpocznie się 16 grudnia 2016 
roku i potrwa do 17 stycznia 2017 
roku. Z dofinansowania mogą sko-
rzystać szpitale, poradnie, przy-
chodnie, samorządy, organizacje 
pozarządowe oraz przedsiębiorcy  
i podmioty ekonomii społecznej.

Szansa dla pracowników  
i ich pracodawców

Wojewódzki Urząd Pracy w Białym-
stoku rozpoczyna realizację wsparcia 
mikro-, małych i średnich przedsię-
biorstw z województwa podlaskie-
go.
– Ideą tej inicjatywy jest pomoc 
pracodawcom w przeszkoleniu  
i podniesieniu kwalifikacji swoich 
pracowników – mówi Marcin Sidor-
czuk, kierownik wydziału wdrażania 
regionalnego programu wojewódz-
twa podlaskiego w Wojewódzkim 
Urzędzie Pracy w Białymstoku. – Re-
alizacja pomocy jest bardzo prosta.  
Na przykład przedsiębiorca, który 
do swojej firmy kupuje nowe urzą-
dzenia, może otrzymać pieniądze na 
przeszkolenie pracownika do obsługi 
tych maszyn – tłumaczy pan Marcin.
Ze szkoleń będą mogli korzystać 
pracownicy: powyżej 50 roku życia,  
o niskich kwalifikacjach, z niepełno-
sprawnością czy z przedsiębiorstw wy-
sokiego wzrostu. Warto zaznaczyć, że 
właściciele firm są zobowiązani korzy-
stać ze zbioru ofert usług wpisanych 
do Bazy Usług Rozwojowych. Przed-
siębiorcy w takiej bazie mogą zna-
leźć konkretne szkolenie. W ramach 
wsparcia przedsiębiorca może także 
liczyć na pomoc konsultantów np.  
w wyborze kursu. Projekt ma potrwać 
do końca 2021 roku, a jego realizacja 
ma rozpocząć się w przyszłym roku. 
Założeniem tego przedsięwzięcia jest 
przeszkolenie co najmniej 2424 pra-
cowników, co pozwoli na podniesienie 
konkurencyjności aż 484 podlaskich 
przedsiębiorstw.

BEATA PERZANOWSKA

Zawodowo aktywni
Kupujesz nowoczesne urządzenia czy maszyny w swojej firmie? Możesz sięgnąć po unijne fundusze na przeszkolenie 
pracownika do ich obsługi. Wsparcie, które będzie dostępne już w pierwszym kwartale przyszłego roku, umożliwia 
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. To jednak nie wszystko. Można też otrzymać dotacje na założenie działalno-
ści gospodarczej, prowadzenie żłobka czy działania informacyjne związane z profilaktyką dotyczącą trzech najgroź-
niejszych chorób nowotworowych.
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Z funduszami na podbój świata
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Małe i średnie przedsię-
biorstwa mogą liczyć na 
ogromne wsparcie z Fun-
duszy Europejskich. Po 
unijne pieniądze sięgają ci 
przedsiębiorcy, którzy chcą 
sprzedawać produkty poza 
granicami kraju bądź pro-
mować swoje usługi na róż-
nego rodzaju międzynaro-
dowych targach.

W województwie podlaskim wiele 
firm już skorzystało ze wsparcia, ja-
kie dają programy Polska Wschod-
nia i regionalny województwa pod-
laskiego, by móc swoje produkty  
i usługi zaoferować na rynkach mię-
dzynarodowych. Pomoc obejmowa-
ła dofinansowanie między innymi 
innowacji, których efektem było 
stworzenie takiego produktu czy 
usługi, które zyskałyby możliwość 
eksportu. Firmy mogły też przepro-
wadzać inne działania, by wejść na 
rynki zagraniczne. Z pomocy fundu-
szy Polski Wschodniej skorzystała fir-
ma Monrol Ekologiczne Zrębki Wę-
dzarnicze w Mońkach, produkująca 
kawałki drewna do wędzenia wędlin 
czy serów.

– Właśnie otrzymaliśmy dotację, 
którą przeznaczymy na przeprowa-
dzenie gruntownej analizy rynku 
międzynarodowego – mówi Irene-
usz Skiepko, prezes Monrolu. – Cie-
szymy się z tego wsparcia, bo ba-
dania rynku są bardzo kosztowne  
i zwyczajnie nie byłoby nas stać na 
takie przedsięwzięcie. Wiele przed-
siębiorstw robi to na tzw. czuja,  
a to nie przynosi dobrego efek-
tu. Dogłębna analiza pozwoli nam 
sprawdzić, czy będziemy konkuren-
cyjni i czy należy podjąć kroki, by 
sprzedawać nasze wyroby za gra-
nicą. Mamy też zamiar ponownie 
ubiegać się o wsparcie unijne, które 
chcemy przeznaczyć na wprowadze-
nie naszego produktu na rynek mię-
dzynarodowy.
Ireneusz Skiepko podkreśla, że 
pomoc unijna jest bezcenna i ma 
nadzieję, że dzięki niej jego firma 
pozyska nowych kontrahentów i za-
istnieje globalnie, a tym samym roz-
winie swoją działalność.
Pomoc mikro-, małym i średnim 
przedsiębiorcom w poprzedniej per-
spektywie finansowej funduszy unij-
nych oferował również regionalny 
program województwa podlaskie-
go. Wiele firm z Podlaskiego mogło 
pokazać swoje produkty na między-
narodowych targach, a tym samym 

zdobyć szansę na podbój zagranicz-
nych rynków. Z dotacji skorzystało 
ponad 50 przedsiębiorców.

Most do 
międzynarodowych 
rynków
Ogromne wsparcie dla przedsiębior-
ców planuje stworzyć Polska Agencja 
Rozwoju Przedsiębiorczości, która 
przygotowuje Projekt Polskich Mo-
stów Technologicznych. Ta platforma 
ma służyć wspomaganiu firm produ-
kujących już innowacyjne produkty 
promowane na rynkach międzynaro-
dowych. Pomoc obejmować będzie 
szkolenia, doradztwo oraz dotacje 
na zakup różnego rodzaju usług. 
Przewidziane są szkolenia, które 
pomogą przedsiębiorcy opracować 
strategię marketingową i skutecznie 
działać na rynku zagranicznym. Firmy 
będą mogły także otrzymać pieniądze 
na zakup usług konsultingowych, 
marketingowych, prawnych oraz 
z zakresu ochrony praw własności 
przemysłowej. Za środki z funduszy 
można także opracować i przetesto-
wać strategię sprzedaży. Korzyści dla 
przedsiębiorstw mają być ogromne. 
Należy tu wymienić nie tylko możli-
wość skorzystania z usług doświad-
czonych mentorów i ekspertów, 

ale także udział w wydarzeniach 
międzynarodowych. Podczas takich 
eventów przedsiębiorcy będą mogli 
spotkać się z potencjalnymi inwesto-
rami, klientami i partnerami bizneso-
wymi. Wsparcie dotyczy też asysty 
mającej pomóc w wyborze wyko-
nawców usług, nadzoru nad przebie-
giem współpracy z wykonawcami czy  
w poszukiwaniu i nawiązywaniu kon-
taktów z kontrahentami.
Największym plusem Polskich Mo-
stów Technologicznych będzie 
możliwość dostępu do najnowocze-
śniejszych rozwiązań w danej bran-
ży i włączenie produktów przed-
siębiorstwa do światowych sieci 
produkcyjnych i dystrybucyjnych. 
Z tego wsparcia skorzystać będą 
mogli przede wszystkim mikro-, mali 
i średni przedsiębiorcy z obszaru 
Polski Wschodniej reprezentujący 
branże o wysokiej technologii i dzia-
łający nie krócej niż rok przed wzię-
ciem udziału w projekcie.

Wspierają marki 
za granicą
Dla przedsiębiorców są także kon-
kursy z programu Inteligentny Roz-
wój wspierające promocję marek 
produktowych jak Go to Brand. Do-
finansowanie mogą otrzymać firmy 

uczestniczące w branżowych pro-
gramach promocji, których celem 
jest promowanie marek wyrobów 
czy usług mających szanse stać się 
rozpoznawalnymi za granicą. Pod 
uwagę będą też brani przedsiębior-
cy, którzy biorą udział w promowa-
niu Marki Polskiej Gospodarki.
Wsparcie otrzymają głównie branże 
o wysokim potencjale konkurencyj-
nym i innowacyjnym. Z pozyskanych 
funduszy przedsiębiorstwa będą 
mogły między innymi pokryć koszty 
wynajmu, budowy i obsługi stoiska 
wystawowego na międzynarodo-
wych targach lub wystawach. Z dota-
cji będzie można sfinansować koszty 
rezerwacji miejsca wystawowego, 
opłaty rejestracyjnej poniesionej na-
wet na rok przed złożeniem wniosku 
o pomoc. Fundusze mogą być prze-
znaczone na pokrycie kosztów rekla-
my w mediach targowych, udziału 
w seminariach, konferencjach i kon-
gresach. Przedsiębiorcy mogą też 
sfinansować organizację pokazów 
czy prezentację marki. Konkurs pod 
hasłem „Wsparcie przedsiębior-
ców uczestniczących w branżowych  
i ogólnych programach promocji” ma 
ruszyć w przyszłym roku. Informacje 
na ten temat należy śledzić na stronie 
internetowej www.poir.gov.pl.

BEATA PERZANOWSKA
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Umiejętności cyfrowe są dziś nie-
zbędne w każdej dziedzinie życia, 
począwszy od edukacji w szkole, 
przez życie zawodowe, po sprawy 
urzędowe czy rozrywkę. Nie wszy-
scy jednak potrafią poruszać się 
w świecie niezliczonych aplikacji 
mobilnych lub komputerowych. 
Ale można się tego nauczyć, tym 
bardziej że niektóre szkolenia są 
finansowane z Funduszy Europej-
skich. Kursy skierowane są do róż-
nych grup społecznych, zarówno 
do osób, które rozpoczynają edu-
kację, jak i pracujących, chcących 
doskonalić swoje umiejętności czy 
zdobyć specjalizację. W wojewódz-
twie podlaskim w kilku ostatnich 
latach przeprowadzono wiele ta-
kich przedsięwzięć. W urzędach 
pracy organizowano szereg szkoleń 
z obsługi komputera, nauki opro-

gramowania, by poszukującym 
pracy łatwiej było znaleźć zatrud-
nienie. Z unijnej puli finansowej 
korzystać mogły także szkoły czy 
instytucje zajmujące się kształce-
niem zawodowym. 

Komputer 
zamiast telefonu 
czy osobistej wizyty 
Obecnie wsparcie finansowe skiero-
wanie jest do instytucji i podmiotów, 
które chcą wprowadzić rozwiązania 
ułatwiające codzienne życie obywa-
teli. Chodzi o usługi, dzięki którym 
z każdego miejsca na kuli ziemskiej 
można internetowo załatwić sprawę 
w urzędzie, zapisać się na wizytę do 
lekarza czy zamówić bilet na kon-
cert. Takim przykładem są zrealizo-
wane już projekty wprowadzające 
informatyzację w podlaskich samo-
rządach. Z nowoczesnej technologii 
zadowoleni są przede wszystkim 
mieszkańcy, którzy mogą przez in-
ternet załatwić swoje bieżące spra-
wy urzędowe. 
– Nie zawsze mogę osobiście pofa-
tygować się do urzędu – mówi Eu-
geniusz Bródnowski z Augustowa. 
– Złożenie wniosku czy innego doku-
mentu przez internet jest bardzo do-
brym rozwiązaniem, oszczędza czas 
mój, jak i urzędnika. 

Nowoczesny system umożliwia tak-
że wymianę dokumentów między 
urzędami. Elektroniczne usługi dla 
Podlasian zostały wprowadzone 
w Augustowie, Bielsku Podlaskim, 
Grajewie oraz w powiatach: haj-
nowskim, kolneńskim, białostockim, 
suwalskim, łomżyńskim, monieckim, 
sejneńskim, siemiatyckim, sokól-
skim, wysokomazowieckim i zam-
browskim.
Jednak jedną z najbardziej pożąda-
nych przez społeczeństwo zmian  
w sferze cyfryzacji jest wprowadze-
nie Podlaskiego Systemu Informa-
cyjnego e-Zdrowie. Zinformatyzo-
wanie zakładów opieki zdrowotnej 
sprawiło między innymi, że pacjent 
nie musi nosić dokumentów po-
twierdzających ubezpieczenie za 
każdym razem, gdy udaje się do le-
karza albo może bez wychodzenia  
z domu umówić się na wizytę u spe-
cjalisty. Wprowadzony został Portal 
Pacjenta, który umożliwia taką for-
mę zapisu do lekarza bez udawania 
się do przychodni czy „wiszenia” na 
telefonie. 
– Za pomocą Portalu Pacjenta ist-
nieje możliwość rezerwacji terminu 
w poradniach specjalistycznych oraz 
w poradni lekarza rodzinnego – in-
formuje Danuta Zawadzka, dyrek-
tor augustowskiego szpitala. – To 
znacznie usprawnia funkcjonowanie 

placówki, jak i zwiększa pacjentom 
dostęp do opieki medycznej.
Dodatkowo portal ten daje moż-
liwość wglądu do swojej historii 
leczenia oraz udostępnienia jej 
innym lekarzom pracującym w pla-
cówkach objętych Podlaskim Sys-
temem Informacyjnym e-Zdrowie. 
System wprowadzono w 27 zakła-
dach zdrowotnych w wojewódz-
twie podlaskim.  
Wsparcie unijne przedsięwzięć zwią-
zanych z rozwojem e-usług w woje-
wództwie podlaskim jeszcze się nie 
zakończyło. Fundusze m.in. na roz-
wój usług elektronicznych w admi-
nistracji, e-zdrowie czy digitalizację 
zasobów instytucji publicznych bę-
dzie można pozyskać z Regionalnego 
Programu Województwa Podlaskie-
go. O środki na ten cel będą mogły 
starać się m.in. samorządy, admini-
stracja rządowa i inne instytucje, np. 
kultury.

Dostęp do sieci
Korzystanie z dobrodziejstw wir-
tualnego świata wymaga jednak 
dostępu do szybkiej sieci interneto-
wej. Dlatego Fundusze Europejskie 
wspierają również te inwestycje  
w infrastrukturę teleinformatyczną, 
które poprawiają jakość łączy.
Z takiej możliwości kilka lat temu 

skorzystała firma Elpos z Białego-
stoku, która wybudowała 51 km 
szerokopasmowej sieci optycznej 
w białostockich Dojlidach Górnych 
i Juchnowcu Dolnym. Inwestycja 
zrealizowana w ramach programu 
regionalnego umożliwiła włączenie 
wybudowanej sieci do Sieci Sze-
rokopasmowej Polski Wschodniej. 
Mieszkańcy Białegostoku i okolic 
dzięki temu przedsięwzięciu mają 
lepszy dostęp do internetu. 
– Zachęcam do korzystania z dofi-
nansowania takich inwestycji, choć 
do startu w konkursie należy się 
sumiennie przygotować – mówi Ali-
na Łapińska z firmy Elpos. – Przede 
wszystkim trzeba dokładnie zapla-
nować cały projekt w szczegółach, 
od zasadniczych spraw technicznych 
po najdrobniejsze wydatki. Najlepiej 
jest znaleźć w firmie zespół ludzi, 
którzy poświęcą się tylko realizowa-
niu projektu unijnego, wymaga to 
bowiem dużego wkładu pracy. 
W ramach funduszy unijnych wy-
konano też inne inwestycje w 
rozbudowę sieci internetowej.  
W poprzednich latach ze środków 
przeznaczonych dla województwa 
podlaskiego zbudowano m.in. bez-
przewodową sieć internetową ob-
sługującą gminę Narewka i gminę 
Bakałarzewo.

BEATA PERZANOWSKA 
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Cyfryzacja w urzędzie i u lekarza 
Brak kolejek do szpitalnych 
specjalistów, załatwianie 
spraw w urzędzie bez wy-
chodzenia z domu oraz do-
bry dostęp do internetowej 
sieci. To efekt wielu inwe-
stycji cyfrowych wojewódz-
twa podlaskiego, które 
udało się zrealizować dzięki 
Funduszom Europejskim. 

Sięgaj po fundusze na cyfryzację
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z obsługi 
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administracji publicznej
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podmiotów ochrony zdrowia
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Rewitalizacja obejmuje bardzo sze-
roki zakres zmian. Począwszy od od-
nowienia zdegradowanych terenów 
i obiektów po sprawy społeczne. 
Wiele gmin i miast województwa 
podlaskiego już sięgnęło po Fundu-
sze Europejskie, które pomogą im 
między innymi w stworzeniu progra-
mów rewitalizacyjnych swoich miej-
scowości.

Liczy się 
głos mieszkańców
Władze Augustowa złożyły wniosek 
do Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Podlaskiego 
o dofinansowanie konsultacji spo-
łecznych, które posłużą przygotowa-
niu programu rewitalizacji miasta.
– Plan rewitalizacji nierozerwalnie 
łączy się z tkanką społeczną. Nie cho-
dzi tylko o to, żeby coś wybudować i 
żeby powstały nowe obiekty, które 
oczywiście również są ważne. Całe 
przedsięwzięcie ma przede wszyst-
kim przynieść wymierną korzyść 
mieszkańcom. Pracujemy nad anali-
zą tego, czego potrzebuje nasza spo-
łeczność – wyjaśnia Wojciech Walu-
lik, burmistrz Augustowa. – Program 
obejmie zaniedbane pod wieloma 
względami osiedla: Koszary, Lipo-
wiec, Śródmieście i tzw. kaczy dołek, 
czyli Przylesie. Właśnie tam przepro-

wadzane będą szerokie konsultacje  
z mieszkańcami.
Burmistrz Augustowa zaznacza, że 
prace przygotowawcze rewitaliza-
cji są już bardzo zaawansowane. Są 

plany powstania osiedlowego domu 
kultury, placów zabaw, przywrócenia 
zniszczonym obiektom stanu pełnej 
użyteczności.
– Zależy nam, by społeczeństwo było 
zadowolone z tych zmian. Po to wy-
stąpiliśmy o dotację unijną i zamie-
rzamy przeprowadzić konsultacje. 
Plan obejmuje szerokie spektrum 
działań, łącznie z tymi, które mają 
wpływ na infrastrukturę. Program 
rewitalizacji ma służyć poprawie ja-
kości życia mieszkańców poszczegól-
nych miejscowości. Liczymy na to, że 
w Augustowie również to się przeło-
ży na podniesienie jakości funkcjo-
nowania, jak i poprawienie estetyki 
miasta. Spodziewamy się samych 
pozytywnych efektów – dodaje Woj-
ciech Walulik.
Władze Augustowa podkreślają, że 
należy sięgać po Fundusze Europej-
skie, ale z konkretnym zamysłem.
– Plan musi być dobry, by sprostać 
wymaganiom unijnym. Dlatego 
wszystkie wydatki na pewno muszą 
być bardzo racjonalnie zaplanowane 
i przemyślane. Nie jest sztuką budo-
wanie czegokolwiek dla samej budo-
wy. W przypadku rewitalizacji miasta 
musi ona przynieść konkretny efekt 
społeczny. Nieważne ile trudu się w 
to włoży, bo każda unijna złotówka 
przybliża nas do rozwoju miasta. Za-
chęcam wszystkie samorządy, by nie 

szczędziły sił i środków na pozyski-
wanie funduszy z zewnątrz, bo na-
prawdę warto – namawia Wojciech 
Walulik.

Najpierw konsultacje, 
potem modernizacja
Podobnie jak w Augustowie na kon-
sultacje społeczne w kwestii rewita-
lizacji stawia samorząd Zambrowa. 
Jak informuje Martyna Bojanowska, 
podinspektor ds. unijnych i rewi-
talizacji Urzędu Miejskiego w Zam-
browie, w ramach dofinansowania 
z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Podlaskiego 
przewiduje się tu ważne inwestycje. 
– Planujemy, by na każdym etapie 
powstawania programu rewitalizacji 
uczestniczyli nasi mieszkańcy – in-
formuje. – Pieniądze unijne pomo-
gą zrealizować badania ankietowe.  
W taki sposób chcemy zdiagnozo-
wać dokładnie obszar, który zamie-
rzamy poddać rewitalizacji. Mamy 
też zamiar powołać ekspertów, 
którzy pomogą nam jak najlepiej 
przygotować program, by przyniósł 
oczekiwany efekt zambrowskiemu 
społeczeństwu.
O dotację na przygotowanie miasta 
do rewitalizacji ubiegają się także 
Siemiatycze. Jak informuje Kata-
rzyna Prochowicz z Urzędu Miasta  
w Siemiatyczach, w ramach pozy-
skanych funduszy planowane są 
kampanie edukacyjno-informacyjne, 
spotkania z mieszkańcami i debaty, 
mające pomóc w opracowaniu pla-
nu rewitalizacji miasta. 
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Inwestycje w społeczeństwo lokalne
Upiększone dzielnice, szczęśliwsi seniorzy i wiele inicjatyw dla społeczności lokalnej. To 
wszystko może stać się rzeczywistością. Programy rewitalizacyjne w podlaskich mia-
stach i gminach już powstają, a wsparcie Funduszy Europejskich pomaga w skonsulto-
waniu się z mieszkańcami w tej sprawie. Każdy może więc mieć wpływ na to, co w jego 
miejscowości zmieni się na lepsze.

Dla kogo? NA CO?

Gdzie szukać wsparcia?

Sięgaj po fundusze

Urzędy marszałkowskie

Urzędy pracy

przygotowanie terenów 
inwestycyjnych

ochronę zabytków 
i wsparcie instytucji 

kultury

odnowę przestrzeni 
publicznych i wspólnych 
budynków mieszkalnych 

aktywizację 
społeczno-zawodową

 opracowanie programu 
rewitalizacji

rewitalizację terenów 
zdegradowanych

na rewitalizację

samorządów

instytucji kultury

organizacji pozarządowych 

ośrodków pomocy społecznej

ośrodków edukacyjnych

ośrodków ochrony zdrowia

wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych

Instytucji rynku pracy 

Oni już zaczęli działać,
a Ty?

Na stronie internetowej rpo.
wrotapodlasia.pl znajdziesz 
listę wniosków już ocenio-
nych pod względem formal-
nym w konkursie dotacji, 
dotyczących przygotowania 
lub aktualizowania progra-
mów rewitalizacji dla gmin 
z województwa podlaskie-
go. Przedsięwzięcia będą 
finansowane w ramach Pro-
gramu Pomoc Techniczna 
2014-2020. Wnioski złożyło 
45 gmin i miast, m.in.: Boć-
ki, Zbójna, Wysokie Mazo-
wieckie, Bargłów Kościelny, 
Mońki, Krynki, Czarna Biało-
stocka, Goniądz, Milejczyce, 
Suwałki, Augustów, Juch-
nowiec Kościelny, Hajnów-
ka, Siemiatycze, Zambrów, 
Jedwabne, Stawiski, Mały 
Płock, Rajgród, Kolno, Łom-
ża, Brańsk, Narewka, Szepie-
towo, Szczuczyn, Nowogród, 
Czyżew, Suraż, Suchowola, 
Knyszyn i Zabłudów.

Z jakich środków  
na rewitalizację możesz 

jeszcze skorzystać?
Można sięgnąć po fundu-
sze programu regionalnego 
przeznaczone na inwestycje 
na rzecz rozwoju lokalnego, 
w czym pośredniczyć będą 
Lokalne Grupy Działania z 
terenu województwa pod-
laskiego. W pierwszej poło-
wie 2017 roku będzie moż-
na ubiegać się o pieniądze 
na rozwój infrastruktury 
pełniącej funkcje kulturalne  
i rekreacyjne, na działania 
mające na celu zachowa-
nie dziedzictwa obszaru, 
podniesienie oferty eduka-
cyjnej małych szkół i wzbo-
gacenie oferty przedszkoli 
oraz na rewitalizację obiek-
tów i terenów użyteczności 
publicznej oraz inwesty-
cje w obiekty działające w 
sferze dziedzictwa kultu-
rowego mające zwiększyć 
ich dostępność dla miesz-
kańców. Natomiast do 2 
listopada 2016 roku moż-
na jeszcze składać wnioski 
do Lokalnej Grupy Działa-
nia – Puszcza Knyszyńska  
o udzielenie pomocy na 
usługi reintegracji społecz-
no-zawodowej skierowanej 
do osób zagrożonych ubó-
stwem lub wykluczeniem 
społecznym. Wnioski mogą 
składać podmioty ekonomii 
społecznej, organizacje po-
zarządowe oraz samorządy.
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Młodzi i utalentowani  
wkraczają do biznesu

Jest potencjał w pomysłach podlaskiej Doliny Krzemowej

Młodzi i przedsiębiorczy mieszkań-
cy województwa podlaskiego nie 
tylko otrzymują wsparcie unijne na 
odbycie stażu, założenie działalno-
ści gospodarczej czy podniesienie 
umiejętności. Ci, którzy mają duszę 
wynalazców, swoje z pozoru niewia-
rygodne pomysły wcielają za po-
mocą platformy startowej „Hub of 
Talents”, sfinansowanej z Programu 
Operacyjnego Polska Wschodnia. 
Jest to projekt pilotażowy na terenie 
województwa podlaskiego i warmiń-
sko-mazurskiego. Platformę tworzy 
sześć parków naukowo-technolo-
gicznych w Białymstoku, Olsztynie, 
Elblągu, Ełku, Łomży i Suwałkach. 
W przedsięwzięcie zaangażowanych 
jest ponad 50 instytucji. Są to uczel-
nie wyższe, samorządy, fundusze ka-
pitałowe, anioły biznesu i instytucje 
wspomagające biznes.

Pomoc na wielu polach
Projekt skierowany jest do osób, 
które nie przekroczyły 35 lat i mają 
nowatorski pomysł na biznes. Nad 
jego realizacją i wprowadzeniem  

w życie pracuje sztab ekspertów, 
który najpierw ocenia, czy dany po-
mysł jest możliwy do wykonania i ma 
szansę powodzenia na rynku. Potem 
specjaliści otaczają opieką pomy-
słodawcę i angażują naukowców do 
pracy nad technologią wykonania 
pomysłu i przekształcenia go biznes 
w przynoszący dochody. Dodatkowo 
młodzi twórcy korzystają ze szkoleń 
i warsztatów z obsługi księgowej  
i prawnej, doradztwa podatkowe-
go i wsparcia marketingowego. Tak 
powstałe młode firmy nazywa się 
„start-upami” od określenia „Start 
UP”. Kopalnią „startupowców” jest 
Dolina Krzemowa w Stanach Zjed-
noczonych, gdzie między innymi 
powstał Facebook, a swoją siedzibę 
mają największe firmy informatycz-
ne. Przyjazne dla start-upów jest też 
województwo podlaskie, gdzie w 
Białostockim Parku Naukowo-Tech-
nicznym prowadzone są prace nad 
22 pomysłami młodych wynalazców, 
a w suwalskim parku i łomżyńskim – 
nad 10. W sumie w ramach „Hub of 
Talents” realizowanych jest obecnie 
60 projektów.

Pomysłowość 
nie zna granic  

A jakie młodzi Podlasianie mają 
pomysły na nowatorski biznes? 
Marek Szypulewski zwrócił uwagę 
na problem z konserwacją wiatra-
ków. Wszystkie prace na wysokości 
wykonuje człowiek, co jest nieła-
twym i niebezpiecznym zadaniem. 
Wpadł więc na pomysł stworzenia 
robota, który zastąpiłby człowieka. 
Urządzenie będzie mogło działać 
przy złej pogodzie, a nawet pod-
czas pracy wiatraka. Magdalena 
Goliasz-Zagajewska chce wpro-
wadzić system zabezpieczeń, któ-
ry w inteligentny sposób zadba  
o bezpieczeństwo domu. Jednym  
z elementów jest blokada na butel-
ki z alarmem. To zabezpieczenie do 
butelek z chemią, alkoholem czy 
lekarstwami przed przypadkowym 
otwarciem np. przez dzieci. Lista 
pomysłów „Hub of Talents” jest 
możliwa do zrealizowania dzięki 
Funduszom Europejskim. Niko-
go nie trzeba przekonywać, że od 
pomysłu do finalnego produktu 
droga jest długa i kosztowna. Jak 
mówi Julita Pytel z Białostockie-
go Parku Naukowo-Technicznego, 
wsparcie sprzyja rozwojowi nie tyl-
ko młodych wynalazców, ale wpły-
wa na rozwój województwa, kraju,  
a może nawet przynieść wymierny 
międzynarodowy sukces. 

Jakie wsparcie 
można otrzymać? 

Program Polski Wschodniej wspie-
ra młodych innowatorów wów-
czas, gdy pomysł nabierze realne-
go kształtu. Dobrze przygotowany 
produkt czy usługa, nie tylko pod 
względem technicznym, ale także 
biznesowym ma szanse otrzymać 
bezzwrotną dotację na wejście na 
rynek i początkową fazę start-upu 
w wysokości do 200 tys. euro. 
Przyszłoroczna pula funduszy z Pol-
skiej Agencji Rozwoju Przedsiębior-
czości na pomoc młodym firmom  
i przedsiębiorcom będzie ogromna. 
Na stronie www.pfr.pl udostępnio-
ne będą szczegółowe dane na ten 
temat. A jakie będzie to wparcie? 
W ramach tzw. Startera dofinanso-
wanie otrzyma fundusz zalążkowy, 
który będzie wspierał pod wieloma 
względami powstałe „start-upy”. 
Warto też wspomnieć o bonach 
na innowacje, czyli finansowaniu 
usług dla mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw realizowanych 
przez jednostkę naukową. Nabór 
wniosków na tę pomoc potrwa 
do 30 stycznia 2017 r. Przedsię-
biorcy otrzymają też pomoc przy 
uzyskaniu i ochronie praw własno-
ści przemysłowej. Wnioski można 
składać do 20 stycznia 2017 r. 
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Interaktywna gra planszowa, robot do konserwacji wia-
traków czy zabezpieczenie butelki ze żrącym płynem 
przed dziećmi. To tylko część pomysłów, jakie są wdraża-
ne dzięki platformie „Hub of Talents”, realizowanej przez 
Białostocki Park Naukowo-Technologiczny. 

Co to jest start-up? 
To przedsiębiorstwo bądź 
tymczasowa organizacja po-
wstała w celu stworzenia 
modelu biznesowego, któ-
ry umożliwiłby jej rozwój. 
Przedsiębiorstwa tego typu 
najczęściej aktywnie poszu-
kują nowych rynków. Start-
-upy mogą zostać stworzone 
w każdej branży, ale głównie 
związane są z wprowadza-
niem nowych technologii. 
Przedsiębiorstwa działające 
na zasadzie start-upu cha-
rakteryzują się niskimi kosz-
tami rozpoczęcia działalno-
ści, ale mogą ponosić o wiele 
większe ryzyko niż zwykłe 
przedsięwzięcia. Poza tym 
start-upy mają najczęściej 
wyższy zwrot z inwestycji 
niżeli standardowe przed-
siębiorstwa. Finansowanie 
ich odbywa się głównie na 
zasadzie venture capital, 
czyli inwestycji w przedsię-
biorstwa wyspecjalizowa-
nych podmiotów. Połączone 
jest również ze wsparciem 
menadżerskim. Celem takiej 
inwestycji jest osiągniecie 
zysku poprzez odsprzedaż 
akcji lub udziałów start-upu 
po określonym czasie. Przed-
siębiorstwa mogą też działać 
z pomocą aniołów biznesu, 
tzn. prywatnych inwestorów, 
którzy chcą zaangażować 
swoje własne fundusze oraz 
doświadczenie w zamian za 
udziały w przedsiębiorstwie. 
Start-upy przestają istnieć 
wówczas, gdy osiągną zysk, 
przystąpią do fuzji bądź zo-
staną przejęte przez inną 
firmę.



www.funduszeeuropejskie.gov.pl
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Instytuty naukowe i badawcze

Uczelnie wyższe

Instytucje naukowe

Polska Akademia Nauk

Postaw na rewolucję wiedzy  
w swojej firmie

Innowacyjność i wynalazki

Skorzystać mogą z nich zarówno 
instytucje, zwykli mieszkańcy, jak 
i małe i średnie przedsiębiorstwa. 
Takim przykładem jest wsparcie 
unijne na przeprowadzanie badań 
naukowych nad nowymi produk-
tami. W województwie podlaskim 
o taką formę wzbogacenia swojej 
oferty pokusiło się już kilka firm.

Płyny z zielarskich 
odpadów? 
W zeszłym roku przedsiębiorstwo 
„Dary Natury” z Korycin, zajmujące 
się zbieraniem i produkcją wyrobów 
zielarskich, postanowiło wzbogacić 
swoją produkcję. Firma podjęła sta-
rania, by pozyskać na to pieniądze 
unijne i złożyła wniosek o dotację 
na badania naukowe mające wyka-
zać, że powstałe podczas produkcji 
odpady zielarskie mogą być wyko-
rzystane do wytworzenia ekologicz-
nych środków czystości.
- Badania naukowe są bardzo kosz-
towne i bez wsparcia z Funduszy 

Europejskich nie moglibyśmy sobie 
na nie pozwolić – mówi Emil Ko-
walczuk, koordynator projektów 
unijnych w firmie ”Dary Natury”  
w Korycinach, miejscowości znajdu-
jącej się w powiecie siemiatyckim. 
– Prace badawcze jeszcze trwają  
i na razie nie możemy przewidzieć 
ich efektów, ale jeśli zakończą się 
pozytywnie, to nie tylko będziemy 
mieli innowacyjny produkt, ale także 
zatrudnimy nowych pracowników. 
Będą to specjaliści, których dodatko-
wo przeszkolimy.
Emil Kowalczuk poleca wszystkim 
przedsiębiorstwom sięgnięcie po ta-
kie środki finansowe, ale zaznacza, że 
należy to zrobić umiejętnie. – Jeśli ktoś 
zamierza jedynie wziąć pieniądze, na 
zasadzie, że na coś mi się przydadzą, 
to odradzam takie działanie – stwier-
dza koordynator unijny z „Darów 
Natury”. – Trzeba mieć konkretny po-
mysł, zaplanowany w najdrobniej-
szych szczegółach, bo wtedy pieniądze 
będą dobrze wykorzystane i przyniosą 
oczekiwany efekt. 

Szkło lepsze niż stal
Z tej samej formy pomocy skorzy-
stała łomżyńska firma Uniglass Pol-
ska, produkująca szkło. Postarała się  
o fundusze unijne na prace badaw-
czo-rozwojowe nad wytwarzaniem 
szyb zespolonych o wzmocnionej 
wytrzymałości termicznej. Badania 
naukowe w tym przedsiębiorstwie 
ruszą dopiero w tym roku.
- Mamy nadzieję, że po zakończeniu 
badań zyskamy produkt, którzy zdo-
będzie uznanie nie tylko w Polsce, 
ale na rynku międzynarodowym – 
informuje Małgorzata Karwowska, 
dyrektor handlowy Uniglass Polska. 
– To oczywiście zdecydowanie wpły-
nie na rozwój naszej firmy. Poza tym, 
dzięki badaniom powstaną nowe 
miejsca pracy. 
Małgorzata Karwowska podkreśla 
też, że warto sięgnąć po pomoc, ale 
trzeba się liczyć z włożeniem pracy  
w jej pozyskanie.
- Nie wystarczy napisać sam wniosek 
i mieć plan na realizację projektu. 
Trzeba go też obronić przed komisją. 

Żeby otrzymać odpowiednią punk-
tację, co gwarantuje pozyskanie fun-
duszy, należy się bardzo dobrze do 
takiej prezentacji przygotować.
Oba przedsiębiorstwa ubiegały się 
o pieniądze z ogólnopolskiego pro-
gramu operacyjnego Inteligentny 
Rozwój 2014 – 2020. Pomoc prze-
znaczona jest dla małych i średnich 
przedsiębiorstw. Nowy nabór wnio-
sków zaplanowany jest na od 2 listo-
pada i potrwa do 20 grudnia 2016 
roku. Wniosek należy złożyć jedynie 
w wersji elektronicznej za pośred-
nictwem systemu informatycznego. 
Link do sytemu będzie aktywny od 1 
listopada. 

Fundusze 
nie tylko na badania
Mikroprzedsiębiorstwa, małe i śred-
nie firmy z województwa podla-
skiego i lubelskiego mogą także 
ubiegać się o dofinansowanie 
przeznaczone na przeprowadzenie 
audytu wzorniczego i opracowanie 

strategii wzorniczej z programu 
dla Polski Wschodniej w ramach 
konkursu „Wzór na konkurencję”.  
Nabór wniosków na tę pomoc jesz-
cze trwa. Wnioski należy złożyć  
w Polskiej Agencji Rozwoju Przed-
siębiorczości w Warszawie, w wersji 
elektronicznej za pośrednictwem 
generatora wniosków, udostępnio-
nego na stronie internetowej PARP.
Przedsiębiorcy mogą także ubiegać 
się  o dofinansowanie z Regional-
nego Programu Operacyjnego wo-
jewództwa podlaskiego. Dotyczy 
to nieco mniejszych projektów na 
sfinansowanie konkretnych działań 
rozwojowych, których wyniki prze-
łożą się na zwiększenie konkuren-
cyjności i wprowadzenie nowych, 
ulepszonych produktów lub usług 
w firmach. Projekty mają ułatwić 
transfer wiedzy, innowacji i tech-
nologii, pomóc w rozwijaniu inno-
wacji społecznych. Z dotacji będzie 
można zbudować pilotażową linię 
produkcyjną lub stworzyć w firmie 
centrum badań i rozwoju. Wnioski 
będzie można składać w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa 
Podlaskiego już od 31 październi-
ka, a nabór potrwa do 30 listopa-
da.
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na innowacje

Bezpłatna informacja o 
możliwościach korzystania 
z Funduszy Europejskich 
w woj. podlaskim

Pełne dane kontaktowe 
znajdzesz na:
www.funduszeeuropejskie.gov.pl/punkty

Punkty informacyjne:
Białystok, ul. Poleska 89
Łomża, ul. Skłodowskiej 1
Suwałki, Osiedle II 6a

Więcej informacji:
www.rpo.wrotapodlasia.pl
www.polskawschodnia.gov.pl 
www.poir.gov.pl

Z kim mogę 
współpracować?

Projekt jest współfinansowany w ramach Konkursu dotacji dla prasy lokalnej na działania dotyczące Funduszy Europejskich ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej

Więcej bezpłatnych informacji znajdziesz na
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
oraz w Punktach Informacyjnych  
Funduszy Europejskich

Szyby o niezwykłej wytrzymałości czy odpady zielarskie do stworzenia ekologicznych środków czystości – takie bada-
nia naukowe prowadzone są w dwóch podlaskich firmach. Efektów jeszcze nie ma, bo prace badawcze trwają, ale po 
ich zakończeniu przedsiębiorstwa zyskają nowe, innowacyjne produkty, a mieszkańcy – zatrudnienie. Badania są moż-
liwe dzięki finansowemu wsparciu z Funduszy Europejskich. 




