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PIFE – ZAKRES USŁUG
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Sieć PIFE

 GPI Lublin ul. Stefczyka 3b, tel.: 81 44 16 864, 

kontakt@feu.lubelskie.pl

 LPI Biała Podlaska ul. Warszawska 14  tel.: 83 343 58 44, 

bialapodlaska@feu.lubelskie.pl 

 LPI Chełm  pl. Niepodległości 1 tel.: 82 565 19 21, 

chelm@feu.lubelskie.pl

 LPI Puławy ul. Augusta Emila Fieldorfa - Nila 18/19 tel.: 81 88 66 126,

pulawy@feu.lubelskie.pl

 LPI Zamość ul. Partyzantów 3 tel.: 84 638 02 67, 514 923 981, 

zamosc@feu.lubelskie.pl

mailto:kontakt@feu.lubelskie.pl
mailto:chelm@feu.lubelskie.pl
mailto:pulawy@feu.lubelskie.pl
mailto:zamosc@feu.lubelskie.pl
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Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Lubelskiego na lata 2014-2020

Na realizację RPO WL przeznaczono łączną kwotę środków UE 
oraz odpowiadającego im wkładu krajowego w wysokości: 

2 mld 624mln 660 tys EUR.
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Mechanizmy finansowania

• dotacje – wybrane branże lub grupy
beneficjentów. Branże o wysokim potencjale
rozwoju, innowacyjne; osoby w najtrudniejszej
sytuacji na rynku pracy.

• instrumenty zwrotne – pożyczki, poręczenia
itp. Większa część pomocy w postaci
instrumentów zwrotnych, mniej dotacji,
rozwiązania łączone.

Istnieje możliwość łączenia obu mechanizmów.



Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

• 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez

przedsiębiorstwa

• 1.2 Sektorowe programy B+R

• 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

• 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP
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Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

• 2.3.6 Wsparcie przedsiębiorstw w przygotowaniu do udziału w

programach europejskich – Granty na Eurogranty

• 3.2.1 Badania na rynek

• 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

• 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand
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STEP

Sprawdzimy Twój Eksperymentalny 
Pomysł

http://www.poir.gov.pl/step



Program Operacyjny Polska Wschodnia

• 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej

• 1.2 Internacjonalizacja MŚP

• 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP

• 1.4 Wzór na konkurencję etap 1

14



15

Środki na szkolenia POWER

Dla pracujących, bezrobotnych

Pożyczka z umorzeniem do 25%
Oprocentowanie – 0%
Od 1 tys. PLN do 100 tys. PLN
Spłata do 60 miesięcy
Kursy, szkolenia, studia podyplomowe do 12 miesięcy

https://open.frp.pl/
https://inwestujwrozwoj.pl/

https://open.frp.pl/informacje-dla-pozyczkobiorcow
https://open.frp.pl/informacje-dla-pozyczkobiorcow


Pożyczka Inwestuj w Rozwój
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Pożyczka na kształcenie

17

• „Pożyczki na kształcenie” to nieoprocentowana pomoc 
zwrotna, bez żadnych dodatkowych kosztów (prowizji, opłat 
wstępnych, kosztów opracowania, itp.) (tj. pożyczka 
z możliwością częściowego umorzenia – do 25%) dla 
Uczestnika projektu wynosząca nie mniej niż 600 zł i nie 
więcej niż 100.000 zł. pożyczka może stanowić do 100% 
kosztu szkolenia/kursu/studiów podyplomowych

• Pomoc zwrotna przekazywana jest przez Operatora do 
instytucji edukacyjnej na sfinansowanie wybranej przez 
Uczestnika formy kształcenia.



Pożyczka na kształcenie - OPEN
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10.1 Usługi rozwojowe dla MŚP
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• ułatwienie warunków do rozwoju MŚP-3403 pracowników i 
przedsiębiorców skorzysta z usług rozwojowych dla MŚP;



Baza Usług Rozwojowych
Uwaga!!!

Korzystanie z Bazy Usług Rozwojowych jest całkowicie bezpłatne, zarówno dla 
podmiotów świadczących usługi rozwojowe, jak i przedsiębiorców czy osób 
poszukujących ofert. 

Z myślą o wygodzie użytkowników przygotowane zostały materiały 
informacyjno-edukacyjne zawierające wskazówki dotyczące obsługi Bazy:

→ z instrukcją systemu lub filmik instruktażowy.

→ Użytkownicy Bazy mogą także skorzystać z telefonicznej pomocy konsultantów, dostępnych 
pod numerem 801 808 108.

Przedsiębiorcy zainteresowani uzyskaniem dofinansowania mogą skorzystać ze 
wsparcia oferowanego przez Operatorów w poszczególnych województwach 
lub skontaktować się z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich.
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Kursy, szkolenia, studia podyplomowe

• 80% 

• 15 tys. zł na firmę

• 5000 zł na jednego pracownika wydelegowanego 

przez przedsiębiorcę 

Warunki wsparcia



Droga do uzyskania wsparcia

22

1. Wybór usługi z Bazy Usług Rozwojowych 

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

2. Złożenie wymaganej dokumentacji

3. Przyznanie wsparcia

4. Realizacja usługi

5. Rozliczenie usługi



Wyszukiwarka usług
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Biuro Projektu "Wsparcie rozwojowe 
przedsiębiorstw - podregion puławski"

ul. Piłsudskiego 28/302
24-100 Puławy

Tel. 516 209 110;  506 589 647
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minimalna wartość projektu:                 brak ograniczeń
maksymalna wartość projektu:           13 000 000,00 PLN

Przedsiębiorca
Maksymalne 

dofinansowanie

Minimalny 
wkład własny

Mikro, Mały 70% 30%

Średni 60% 40%

Maksymalny dopuszczalny procentowy poziom dofinansowania i minimalny wkład własny: 

minimalna kwota wsparcia:                   brak ograniczeń
maksymalna kwota wsparcia: 
dla mikro, małych 2 000 000,00 PLN
dla średnich 3 000 000,00 PLN

3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP



Działanie 1.2  BADANIA CELOWE

Przedsiębiorca Badania przemysłowe
Eksperymentalne prace 

rozwojowe:

Mikro, mały 80% 60%

Średni 75% 50%

Duży 65% 40%

Maksymalny dopuszczalny procentowy poziom dofinansowania, 
po uwzględnieniu premii: 

minimalna kwota wsparcia:                    20 000,00 PLN
maksymalna kwota wsparcia:           3 000 000,00 PLN

minimalna wartość projektu:                 80 000,00 PLN
maksymalna wartość projektu:         5 000 000,00 PLN



minimalna wartość projektu:           brak ograniczeń
maksymalna wartość projektu:        brak ograniczeń

minimalna kwota wsparcia:              brak ograniczeń
maksymalna kwota wsparcia: 
dla mikro, małych, średnich 2 500 000,00 PLN
dla przedsiębiorstw spoza MŚP 3 000 000,00 PLN

Działanie 4.2 PRODUKCJA ENERGII Z OZE 
W PRZEDSIĘBIORSTWACH

Projekty objęte pomocą publiczną 
zgodnie z programami pomocy 

publicznej

Maksymalny dopuszczalny procentowy poziom dofinansowania: 



Mała pożyczka 
Kwota pożyczki: od 5.000 zł do 250.000 zł
Okres finansowania: do 5 lat
Oprocentowanie: 1,87% (oprocentowanie stałe)

Duża pożyczka
Kwota pożyczki: od 250.000 zł do 1.000.000 zł
Okres finansowania: do 8 lat
Oprocentowanie: 1,87% (oprocentowanie stałe)
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Parametry produktu
Pożyczka mała Pożyczka duża

wartość pożyczki do 250 000,00 zł od 250 000,01 zł do 1 000 000,00 zł

okres spłaty do 5 lat do 8 lat

okres karencji w spłacie kapitału do 6 miesięcy do 6 miesięcy

grupa docelowa
oprocentowanie (stałe w skali roku)

Mikro i małe przedsiębiorstwa
- na zasadach rynkowych - od 2,45%
- na zasadach pomocy de minimis - 1,85%

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
- na zasadach rynkowych - od 2,45%
- na zasadach pomocy de minimis - 1,85%

dodatkowe opłaty i prowizje brak brak
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•
Fundusz Pożyczkowy Fundacji „OIC Poland”
ul. Gospodarcza 26
20-213 Lublin
tel.: (81) 710-46-34, (81) 710-46-41
fax.: (81) 746-13-24
e-mail: pozyczka@oic.lublin.pl

Fundusz Pożyczkowy BARR SA
ul. Kościuszki 65, 23-400 Biłgoraj
tel. +48 84 686 53 93, + 48 784 346 995
e-mail: pozyczki@barr.org.pl

Lubelska Fundacja Rozwoju
ul. Odrodzenia 7, 22-400 Zamość 
tel./fax (84) 639-08-60

Lokalna Grupa Działania  
"Kraina wokół Lublina"
ul.Narutowicza 37/5  20-016 Lublin
81/534 45 28;  81/532 30 65
pozyczki@krainawokollublina.pl

Puławski Park Naukowo - Technologiczny
Fundacja "Puławskie Centrum Przedsiębiorczości"
24-110 Puławy, ul. Mościckiego 1
godziny otwarcia
pn - pt 8:00 - 16:00
fpcp@fpcp.org.pl
tel. (81) 470 09 00, tel. (81) 470 09 01, 

30
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Doradztwo w zakresie pisania biznes-planów

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

• warsztaty z pisania biznesplanu dla chętnych –

bezrobotnych czy też pracujących.

• raz w miesiącu są takie spotkania – we czwartki ok.

5 h od 9.00 do 14.00.

• rezerwacje telefoniczne: 81 4635 354

• prowadzi Pan Mariusz Wiktorowicz ok. 5 h od 9.00

• do 14.00
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Fundusze norweskie

Obszary wsparcia:

1. Innowacje w zakresie zielonych technologii

2. Innowacje w obszarze wód morskich i śródlądowych

3. Technologie poprawiające jakość życia
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Fundusze norweskie
Schemat technologie przyjazne środowisku

ma na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców z
wykorzystaniem rozwiązań technologicznych przyjaznych środowisku
poprzez realizację działań prowadzących do wdrożenia w
przedsiębiorstwie innowacyjnych procesów, produktów, usług lub
rozwiązań, które prowadzą do rozwoju działalności gospodarczej
przedsiębiorcy, w szczególności wzrostu przychodów, zysku lub
zatrudnienia, a jednocześnie lepszej gospodarki odpadami, efektywności
energetycznej, zmniejszonej emisji zanieczyszczeń do atmosfery, bardziej
wydajnej gospodarki materiałowej.

Działania prowadzące do wdrożenia mogą obejmować opracowanie,
zastosowanie lub wprowadzenie na rynek (komercjalizację) innowacyjnych
procesów, produktów, usług lub rozwiązań.
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Fundusze norweskie
Schemat technologie poprawiające jakość życia ma na celu zwiększenie

konkurencyjności przedsiębiorców poprzez realizację działań
prowadzących do opracowania i wprowadzenia na rynek nowych lub
znacząco ulepszonych produktów lub usług opartych o nowoczesne
technologie, które poprawią jakość życia najbardziej wrażliwych grup
społeczeństwa, w szczególności będą odpowiadać na potrzeby i poprawę
jakości życia osób starszych. Projekty w ramach schematu muszą
jednocześnie przyczyniać się do rozwoju działalności gospodarczej
przedsiębiorcy, w szczególności wzrostu przychodów, zysku lub
zatrudnienia. Działania w ramach projektu mogą obejmować zastosowanie
w przedsiębiorstwie innowacyjnych procesów
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Fundusze norweskie
Schemat innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich ma na
celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców prowadzących
działalność w obszarze wód śródlądowych, morskich lub ich
bezpośredniego otoczenia poprzez realizację działań prowadzących do
wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnych procesów, produktów, usług
lub rozwiązań, które prowadzą do rozwoju działalności gospodarczej
przedsiębiorcy, w szczególności wzrostu przychodów, zysku lub
zatrudnienia. Projekty w ramach tego schematu mogą jednocześnie
przyczyniać się do ograniczenia zanieczyszczenia wód morskich,
śródlądowych lub ich bezpośredniego otoczenia.

Działania prowadzące do wdrożenia mogą obejmować opracowanie,
zastosowanie lub wprowadzenie na rynek (komercjalizację) innowacyjnych
procesów, produktów, usług lub rozwiązań
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Fundusze norweskie
Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet:

ma na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców poprzez
opracowanie albo opracowanie i wdrożenie innowacji w jednym z
obszarów objętych wsparciem . Projekty w ramach tego schematu mogą
jednocześnie przyczyniać do wzrostu wiedzy, umiejętności lub kompetencji
przedsiębiorcy niezbędnych do utrzymania i rozwoju działalności
gospodarczej.
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Fundusze norweskie
Budżet

Minimalna i maksymalna wielkość dofinansowania wynosi odpowiednio:

1) technologie przyjazne środowisku 200 000 EUR i 1 000 000 EUR;

2) innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich 200 000 EUR i 2
000 000 EUR;

3) technologie poprawiające jakość życia 200 000 EUR i 2 000 000 EUR;

4) schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet 12 000 EUR i 200
000 EUR.

Wsparcie jest przyznawane w EUR. Do ustalenia kwoty przyznanego
wsparcia w EUR ma zastosowanie średni kurs NBP z dnia ogłoszenia
konkursu wynoszący 4,2928 PLN.
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Fundusze norweskie
Intensywność pomocy

1) maksymalną intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej określa się 
zgodnie z mapą pomocy regionalnej - 70 % mikro, małe  60% średnie

2) maksymalna intensywność pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP 
wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych;

3) maksymalna intensywność pomocy na projekty badawczo-rozwojowe 
wynosi:

a) 35% wydatków kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorców,

b) 45% wydatków kwalifikowalnych dla mikro i małych;

4) maksymalna intensywność pomocy dla MŚP na wspieranie 
innowacyjności wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych;
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Fundusze norweskie
Kto może otrzymać wsparcie

Przedsiębiorca (MSP) prowadzący działalność gospodarczą na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego 
rejestru. 

W przypadku schematu małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet 
dodatkowo sprawdzeniu podlega, czy wnioskodawca:

1) jest kobietą prowadzącą działalność gospodarczą albo

2) jest przedsiębiorcą, w którym kobieta jest wspólnikiem uprawnionym do 
reprezentowania spółki, albo

3) jest przedsiębiorcą, w którym kobieta jest wspólnikiem i członkiem 
organu zarządzającego albo akcjonariuszem i członkiem organu 
zarządzającego.
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Fundusze norweskie
Kto może otrzymać wsparcie

Wnioskodawca przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym 
(trwającym przynajmniej 12 miesięcy) w okresie 3 lat poprzedzających rok, 
w którym złożył wniosek o udzielenie wsparcia w konkursie, osiągnął 
przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż:

1) 140 tys. EUR /600 992 zł (dotyczy schematu technologie przyjazne 
środowisku)

2) 20 tys. EUR / 85 560 zł (dotyczy schematu innowacje w obszarze wód 
śródlądowych lub morskich oraz technologie poprawiające jakość życia);

3) nie dotyczy schematu małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet.
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Fundusze norweskie

Wniosek należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem 
Generatora Wniosków udostępnionego na stronie internetowej 

https://www.parp.gov.pl/funduszenorweskie

Infolinia PARP

informacje o programach pomocowych realizowanych przez PARP –

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 16:30.

Tel 801 332 202,  22 574 07 07
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Fundusze norweskie
Wsparcie w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu,
którego Operatorem Programu jest Ministerstwo Klimatu przy wsparciu
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ukierunkowane jest przede wszystkim na działania związane z poprawą
jakości powietrza (w tym rozwijanie lokalnych systemów ciepłowniczych
oraz kogeneracji), termomodernizację szkół, zwiększenie produkcji energii
ze źródeł odnawialnych, w tym energii geotermalnej oraz energii z małych
elektrowni wodnych, a także na przeciwdziałanie zmianom klimatu, czy
poprawę stanu środowiska naturalnego i ochronę przyrody (w tym
przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu inwazyjnych gatunków obcych).

Fundusze zostaną przeznaczone również na wsparcie pilotażowych
przedsięwzięć z zakresu gospodarki w obiegu zamkniętym i
energetycznego wykorzystania biomasy.
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Fundusze norweskie
W ramach komponentu Poprawa efektywności energetycznej i
bezpieczeństwa energetycznego przewiduje się następujące nabory:

-Głęboka termomodernizacja szkół podstawowych i ponadpodstawowych,

-Rozwój wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej i zawodowej,

-Budowa/modernizacja miejskich systemów ciepłowniczych oraz likwidacja
indywidualnych źródeł ciepła,

-Budowa instalacji do produkcji paliwa (pelletów) z biomasy pochodzenia
rolniczego i leśnej.

Nabór II kw. 2020
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Fundusze norweskie
Beneficjenci

Każdy podmiot, prywatny lub publiczny, komercyjny lub niekomercyjny

prowadzący publiczna lub niepubliczną szkołę podstawową lub
ponadpodstawową w zakresie:

− efektywność energetyczna budynków szkolnych

− podniesienie świadomości w zakresie zmian klimatu

Przedsiębiorstwa komunalne

- instalacje do produkcji paliwa z drewna i biomasy rolne

MŚP i duże przedsiębiorstwa

wysokosprawna kogeneracja przemysłowa − miejskie systemy grzewcze −
źródła ciepła z wykorzystaniem energii geotermalnej − wydajność małych
elektrowni wodnych
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Fundusze norweskie
W ramach komponentu Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych
przewiduje się następujące nabory:

-Budowa źródeł ciepła wykorzystujących energię geotermalną (geotermia
głęboka)

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie − małe elektrownie
wodne

-Podniesienie efektywności wytwarzania energii w istniejących małych
elektrowniach wodnych (do 2 MW).

Małe, średnie i duże przedsiębiorstwa

Nabór III kwartał 2020
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Fundusze norweskie

Departamentem wiodącym, realizującym zadania Operatora Programu
Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu w Ministerstwie Klimatu jest
Departament Funduszy Ekologicznych

https://www.gov.pl/web/klimat/departament-funduszy-ekologicznych

https://www.gov.pl/web/klimat/-program-srodowisko-energia-i-zmiany-
klimatu

NFOŚiGW odpowiada za nabór i ocenę wniosków oraz cały proces
zawierania umów z Beneficjentami i wypłaty dofinansowania.

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-
norweskie/perspektywa-2014-2021/
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Fundusze norweskie
KULTURA Działanie 2: Poprawa dostępu do kultury i sztuki

Rozwój współpracy kulturalnej pomiędzy twórcami, uczestnikami życia
kulturalnego i instytucjami kultury, jak również wzmacnianie stosunków
dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami Darczyńcami. − wzmocnienie
kompetencji specjalistów w sektorach kultury, dziedzictwa kulturowego i
sektorach kreatywnych.

Projekty mogą być realizowane praktycznie we wszystkich dziedzinach
kultury i sztuki, takich jak: muzyka i sztuki sceniczne, sztuki wizualne (w
tym festiwale filmowe), dziedzictwo kulturowe, sektory kreatywne,
literatura i krytyka sztuki, archiwa, edukacja kulturalna i artystyczna jak
również w innych, wpisujących się w cele programu. Z programu
wyłączona jest produkcja filmowa, gry komputerowe oraz wprowadzanie
produktów na rynek.
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Fundusze norweskie
Działanie 2: Poprawa dostępu do kultury i sztuki

Wnioski będą przyjmowane od 16 stycznia do 16 marca 2020 r.

https://eogkultura.mkidn.gov.pl/pages/dzialania/dzialanieii/ogloszeniae-o-
naborze.php

Przedsiębiorcy działający w sektorze kultury i sektorze kreatywnym
działający w formie organizacji pozarządowej z sektora kultury

Wszystkie projekty muszą mieć przynajmniej jednego Partnera z Państw –
Darczyńców, tj. Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu, którego udział
potwierdzony jest na etapie aplikowania listem intencyjnym (lub umową
partnerską), stanowiącym jeden z załączników do wniosku.
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49

Źródła informacji
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Portal Funduszy Europejskich - www.funduszeeuropejskie.gov.pl 

• informacje w formie instrukcji i poradników
• wyszukiwarka szkoleń i konferencji na 

temat funduszy,
• lista ogłoszeń o naborach wniosków,
• dokumenty i publikacje informacyjne o 

środkach europejskich,
• dane kontaktowe Punktów Informacyjnych 

Funduszy Europejskich,
• informacje o efektach Funduszy 

Europejskich oraz dane o projektach, które 
otrzymały dofinansowanie 
z Funduszy Europejskich,

• możliwość oceny przydatności 
poszczególnych informacji zawartych na 
stronach.
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Portal Funduszy Europejskich - www.funduszeeuropejskie.gov.pl 

System informowania o Funduszach Europejskich w Internecie
Na Portalu Funduszy Europejskich znajdą się również przekierowania do stron wszystkich 
instytucji zajmujących się zarządzaniem środkami UE. Strony będą charakteryzowały się 
spójną architekturą informacji oraz jednolitą szatą graficzną. Będziemy się starać, aby 
treści na nich dostępne były odpowiednio dostosowane do odbiorców, prowadząc 
Internautów za rękę w świecie funduszy.
Gdzie szukać nowych serwisów?
Serwis Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 –
www.pois.gov.pl

Serwis Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – www.poir.gov.pl 
Serwis Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – www.popc.gov.pl 
Serwis Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – www.power.gov.pl
Serwis Programu Operacyjnego Polska Wschodnia – www.polskawschodnia.gov.pl
Serwis Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – www.popt.gov.pl 
Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 – www.ewt.gov.pl 
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Dziękuję za uwagę!

Izabela Pszczoła

Oddział Informacji o Funduszach Europejskich 
Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Puławach

ul. Gen. Fieldorfa ,,Nila’’ 18 lok.19, 24-100 Puławy
e-mail: pulawy@feu.lubelskie.pl
Tel.: 81 88 66 126, 81 88 66 127

mailto:pulawy@feu.lubelskie.pl

