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1. Numer i nazwa osi priorytetowej 
2. Konkurencyjna gospodarka 
2. Cele szczegółowe osi priorytetowej  
Lepsze warunki do rozwoju MŚP. 
Zwiększone zastosowanie TIK w działalności przedsiębiorstw. 
Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP. 
 
3. Charakter osi Nie dotyczy 
4. Fundusz (nazwa 

i kwota w EUR) 
Nazwa Funduszu Ogółem 
EFRR 161 247 193,00 

5. Instytucja 
zarządzająca Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 

OPIS DZIAŁANIA 

Priorytet inwestycyjny 3a Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania 
nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości 

6. Nazwa 
działania/ 
poddziałania  

Działanie 2.1 Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości 
w regionie 

7. Cel/e 
szczegółowy/e 
działania/ 
poddziałania 

Lepsze warunki do rozwoju MŚP 

8. Lista 
wskaźników 
rezultatu 
bezpośredniego  

Liczba nowych przedsiębiorstw powstałych przy wsparciu instytucji otoczenia biznesu [szt.] 
Liczba przedsiębiorstw korzystających z zaawansowanych usług (nowych i/lub ulepszonych)  
świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu [szt.] 
 

9. Lista 
wskaźników 
produktu 

Liczba instytucji otoczenia biznesu wspartych w zakresie profesjonalizacji usług [szt.] 
Liczba zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez instytucje otoczenia 
biznesu [szt.] 
Liczba wspieranych nowych przedsiębiorstw 
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie  
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]  
Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji 
cyfrowych, O/K/M [osoby] 
Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób  
z niepełnosprawnościami [szt.]  
 
 

10. Typy projektów   
W  ramach niniejszego działania założono wsparcie IOB skutkujące rozszerzeniem lub 
podniesieniem jakości dotychczas oferowanych wystandaryzowanych usług na rzecz MŚP 
(obejmujące przygotowanie nowych usług lub nowego zakresu świadczonej już usługi 
specjalistycznej/ pakietu usług w ramach profesjonalizacji oferty IOB, w tym m.in: szkolenia, 
doradztwo, sieciowanie, wizyty studyjne -benchmarking).  

 
Oferta IOB skierowana jest przede wszystkim do podmiotów gospodarczych, w tym znajdujących 
się we wczesnej fazie rozwoju (start – up) prowadzących różnego rodzaju formy działalności 
rynkowej, w tym rynkowo zorientowane gospodarstwa rolne.  
 

11. Typ beneficjenta  Instytucje otoczenia biznesu prowadzące działalność na terenie województwa świętokrzyskiego 
 

12. Grupa 
docelowa/ 
ostateczni 
odbiorcy 
wsparcia  

- mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa definiowane według załącznika nr I do Rozporządzenia 
Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne 
z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014). 
 - grupy producentów rolnych 
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13. Instytucja 
pośrednicząca 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

14. Instytucja 
wdrażająca (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

15. Kategoria(e) 
regionu(ów) 
wraz z 
przypisaniem 
kwot UE (EUR) 
(Wkład ze 
środków 
unijnych na 
działanie) 

Słabiej rozwinięte  
29 088 903,00 

16. Mechanizmy 
powiązania 
interwencji z 
innymi 
działaniami/ 
poddziałaniami 
w ramach PO 
lub z innymi PO 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

17. Instrumenty 
terytorialne 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

18. Tryb(y) wyboru 
projektów oraz 
wskazanie 
podmiotu 
odpowiedzialneg
o za nabór 
i ocenę 
wniosków 
oraz przyjmowa
nie protestów  

Konkursowy 
Instytucja Zarządzająca 
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19. Limity 
i ograniczenia 
w realizacji 
projektów (jeśli 
dotyczy) 

Zgodnie z: 
1. Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 
lata 2014-2020 

2. Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre 
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. 
 

Projekty realizowane przez IOB muszą bezpośrednio wynikać z analizy zapotrzebowania na usługi 
ze strony przedsiębiorców z obszaru województwa świętokrzyskiego.  
Infrastruktura IOB zostanie wsparta w ograniczonym zakresie i pod poniżej określonymi 
warunkami: 
− działalność IOB wpisuje się w inteligentne specjalizacje regionu,  
− IOB posiada masterplan wykorzystania, zarządzania oraz utrzymania powstałej infrastruktury,  
− projekt w montażu finansowym posiada wkład środków prywatnych,  
− infrastruktura jest niezbędna dla rozwoju przedsiębiorczości i nie powiela istniejącej w 

sąsiednich regionach.  
 
 
Wsparcie dalszej profesjonalizacji usług doradztwa przez IOB może być bezpośrednio 
dofinansowane po wypełnieniu następujących kryteriów: 
− IOB jest w posiadaniu strategii biznesowej, która jasno wskazuje różne źródła przychodów  

i potwierdza zdolność do funkcjonowania na rynku oraz samofinansowania swojej 
działalności (lub stanie się samofinansująca do okresu trwałości projektu).  

− IOB jest w posiadaniu corocznego planu działań, który będzie zawierał indykatywną listę 
projektów/usług do wdrożenia/zapewnienia, możliwe źródła finansowania, plan szkoleń. 

− IOB powinien przedstawić, iż aplikuje o podniesienie standardu usług do poziomu 
krajowego/europejskiego/międzynarodowego. 

− IOB powinien uzasadnić opis wcześniejszych działań w procesie doradztwa i asysty w 
procesie rozwoju przedsiębiorczości (np. badania satysfakcji swoich klientów, liczba 
wykonanych usług, badania typu follow-up świadczonych usług, itp.). 

20. Warunki i 
planowany 
zakres 
stosowania 
cross-financingu 
(%) (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

21. Dopuszczalna 
maksymalna 
wartość 
zakupionych 
środków 
trwałych jako % 
wydatków 
kwalifikowalnyc
h 

Nie dotyczy 

22. Warunki 
uwzględniania 
dochodu w 
projekcie (jeśli 
dotyczy) 

Dochód w projekcie uwzględniany będzie zgodnie z zapisami  
-Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013,  
-Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniającego 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne 
przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy 
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego  
-oraz Wytycznymi w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, 
w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 
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23. Warunki 
stosowania 
uproszczonych 
form rozliczania 
wydatków 
i planowany 
zakres systemu 
zaliczek 

Nie przewiduje się uproszczonych form rozliczenia wydatków 
Dotacja rozwojowa przekazywana będzie w formie refundacji bądź zaliczki  

24. Pomoc 
publiczna 
i pomoc de 
minimis (rodzaj 
i przeznaczenie 
pomocy, unijna 
lub krajowa 
podstawa 
prawna)  

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną zgodnie z właściwymi przepisami prawa 
wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, obowiązującymi w 
momencie udzielania wsparcia. 
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651 /2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje 
pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania 
pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. 
poz. 488) 

25. Maksymalny % 
poziom 
dofinansowania 
UE wydatków 
kwalifikowalnyc
h na poziomie 
projektu  (jeśli 
dotyczy)  

Nie dotyczy 

26. Maksymalny  % 
poziom 
dofinansowania 
całkowitego 
wydatków 
kwalifikowalnyc
h  na poziomie 
projektu  (środki 
UE + 
ewentualne 
współfinansowa
nie z budżetu 
państwa lub 
innych źródeł 
przyznawane 
beneficjentowi 
przez właściwą 
instytucję) (jeśli 
dotyczy)  

Intensywność pomocy nie przekracza 50% kosztów kwalifikowalnych 
W przypadku de minimis intensywność pomocy nie może przekroczyć 85% kosztów 
kwalifikowalnych 

27. Minimalny 
wkład własny 
beneficjenta 
jako % 
wydatków 
kwalifikowalnyc
h  

50% (ostatecznie ustalony zostanie po wejściu rozporządzenia właściwego) 
15% w przypadku pomocy de minimis 

28. Minimalna 
i maksymalna 
wartość projektu 
(PLN) 

(jeśli dotyczy)  

Nie dotyczy 
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29. Minimalna 
i maksymalna 
wartość 
wydatków 
kwalifikowalnyc
h projektu 
(PLN) (jeśli 
dotyczy) 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 50 000,00 PLN 
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 5 000 000,00 PLN 

30. Kwota alokacji 
UE 
na instrumenty 
finansowe 
(EUR) (jeśli 
dotyczy)  

Nie dotyczy 

31. Mechanizm 
wdrażania 
instrumentów 
finansowych 

Nie dotyczy 

32. Rodzaj wsparcia 
instrumentów 
finansowych 
oraz najważniejs
ze warunki 
przyznawania 

Nie dotyczy 

33. Katalog 
ostatecznych 
odbiorców 
instrumentów 
finansowych 

Nie dotyczy 

34. Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych 
a. Kategoria 

interwencji 
066 Zaawansowane usługi wsparcia dla MŚP i grup MŚP (w tym usługi w zakresie zarządzania, 
marketingu i projektowania) 
067 Rozwój działalności MŚP, wsparcie przedsiębiorczości i tworzenia przedsiębiorstw (w tym 
wsparcie dla przedsiębiorstw typu spin-off i spin-out) 

b. Forma 
finansowania 01 Dotacja bezzwrotna 

c. Typ obszaru 01 Duże obszary miejskie (o ludności > 50 000 i dużej gęstości zaludnienia) 
02 Małe obszary miejskie (o ludności > 5 000 i średniej gęstości zaludnienia) 
03 Obszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia) 

d. Terytorialne 
mechanizmy 
wdrażania 

07 Nie dotyczy 

35. Dzień 
rozpoczęcia 
kwalifikowalnoś
ci wydatków 

Okres kwalifikowalności wydatków w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 rozpoczął się w dniu 1 
stycznia 2014 roku z zastrzeżeniem zasad określonych dla pomocy publicznej. 
 
W stosunku do projektów objętych zasadami pomocy publicznej, termin rozpoczęcia 
kwalifikowalności określać będą właściwe przepisy prawa Wspólnotowego i krajowego dotyczące 
zasad udzielania tej pomocy, obowiązujące w momencie udzielania wsparcia 
 
Nie można przedłożyć do współfinansowania projektu, który został fizycznie ukończony (w 
przypadku robót budowlanych) lub w pełni zrealizowany (w przypadku dostaw i usług) przed 
złożeniem Instytucji Zarządzającej  wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego, 
niezależnie od tego, czy wszystkie dotyczące tego projektu płatności zostały przez beneficjenta 
dokonane. Przez projekt ukończony/zrealizowany należy rozumieć projekt, dla którego przed dniem 
złożenia wniosku o dofinansowanie nastąpił odbiór ostatnich robót, dostaw lub usług.  
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36. Lista wydatków 
kwalifikowanyc
h w ramach 
działania (jeśli 
dotyczy) 

Do wydatków kwalifikowalnych w ramach Działania 2.1, wyłącznie w przypadku przyjęcia 
projektu do realizacji, mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi  
w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020 oraz Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające 
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 
Traktatu w tym m.in.: 
− koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne. 
− koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych. 
− koszty budynków i gruntów w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane  

na potrzeby projektu. Jeżeli chodzi o budynki, za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko 
koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu obliczone na podstawie 
powszechnie przyjętych zasad rachunkowości. W przypadku gruntów kosztami 
kwalifikowalnymi są koszty przekazania na zasadach handlowych lub faktycznie poniesione 
koszty kapitałowe;  

− dodatkowe koszty ogólne i inne koszty operacyjne, w tym koszty materiałów, dostaw  
i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu; 

− koszty związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej. 
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OPIS DZIAŁANIA 
 

Priorytet inwestycyjny 3b Opracowanie i wdrożenie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu 
umiędzynarodowienia 
 
 

6. Nazwa działania/ 
poddziałania  

Działanie 2.3 Tworzenie nowych modeli biznesowych świętokrzyskich przedsiębiorstw 

7. Cel/e szczegółowy/e 
działania/ 
poddziałania 

Zwiększone zastosowanie TIK w działalności przedsiębiorstw 

8. Lista wskaźników 
rezultatu 
bezpośredniego  

Przedsiębiorstwa prowadzące e-sprzedaż poprzez stronę internetową [szt.]  

9. Lista wskaźników 
produktu 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe [szt.] 
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]  
Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji 
cyfrowych, O/K/M [osoby] 
Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z 
niepełnosprawnościami [szt.]  
 

10. Typy projektów   
Projekty zakładające wsparcie na opracowanie i przygotowanie do wdrożenia nowych modeli 
biznesowych (za wyjątkiem internacjonalizacji) dla firm z sektora MŚP głównie w oparciu o 
wdrożenie TIK oraz pomoc w zakresie rozwoju produktów i usług opartych na TIK, sprzedaży 
produktów i usług (handel elektroniczny), tworzenia i udostępniania usług elektronicznych 
odpowiadających potrzebom MŚP. 
 
Planowa interwencja przewiduje m.in.: 
 

• współpracę przedsiębiorstw opierającą się na wykorzystaniu TIK prowadzących w 
efekcie do automatyzacji procesów biznesowych, co ma na celu wzmocnienie więzi 
pomiędzy przedsiębiorstwami współpracującymi oraz wzrost ich konkurencyjności 
poprzez stosowanie nowoczesnych kanałów współpracy. 

•  relację przedsiębiorca – odbiorca produktów/usług oparte o TIK. Model ten zakłada 
świadczenia e-usług, sprzedaż on-line produktów/usług.  
Wspierane procesy informatyzacji wewnętrznej przedsiębiorstw oraz wykorzystania 
najnowszych osiągnięć technologicznych i organizacyjnych dla wprowadzania procesów 
modernizacyjnych, wspomagać będą bieżącą działalność firm.  
 

W ramach powyższego przedsięwzięcia istnieje możliwość uzyskania dofinansowania kosztów 
związanych m.in. z badaniem rynku, dostosowaniem strategii produktu lub usługi do danego rynku, 
demonstrowaniem technologii. Dodatkowo, możliwe jest wsparcie, na przedsięwzięcia z zakresu 
metod i narzędzi służących pozyskaniu niezbędnych dokumentów uprawniających do 
wprowadzenia przez MŚP produktów lub usług na docelowy rynek (w tym m.in certyfikaty, 
pozwolenia).   

1. Typ beneficjenta   
-  Jednostki Samorządu Terytorialnego z terenu województwa świętokrzyskiego. 
-  Instytucje otoczenia biznesu prowadzące działalność na terenie województwa  świętokrzyskiego. 
- NGO (organizacje pozarządowe) 
- wojewódzkie samorządowe osoby prawne.  

 
2. Grupa docelowa/ 

ostateczni odbiorcy 
wsparcia  

- mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa definiowane według załącznika nr I do Rozporządzenia 
Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne 
z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L  187 z 
26.06.2014), 
- pracownicy IOB wspierających rozwój przedsiębiorczości. 

3. Instytucja 
pośrednicząca (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 
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4. Instytucja 
wdrażająca (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

5. Kategoria(e) 
regionu(ów)  wraz z 
przypisaniem  kwot 
UE (EUR) (Wkład ze 
środków unijnych na 
działanie) 

11 500 000,00 

6. Mechanizmy 
powiązania 
interwencji z innymi 
działaniami/ 
poddziałaniami w 
ramach PO lub z 
innymi PO (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

7. Instrumenty 
terytorialne (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

8. Tryb(y) wyboru 
projektów oraz 
wskazanie podmiotu 
odpowiedzialnego 
za nabór i ocenę 
wniosków 
oraz przyjmowanie 
protestów  

Konkursowy 
Instytucja Zarządzająca 

9. Limity 
i ograniczenia 
w realizacji 
projektów (jeśli 
dotyczy) 

Zgodnie z: 
1. Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 
lata 2014-2020 

2. Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre 
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. 

 
Wsparcie dalszej profesjonalizacji usług doradztwa przez IOB może być bezpośrednio 
dofinansowane po wypełnieniu następujących kryteriów: 
− IOB jest w posiadaniu strategii biznesowej, która jasno wskazuje różne źródła przychodów i 

potwierdza zdolność do funkcjonowania na rynku oraz samofinansowania swojej działalności 
(lub staje samofinansująca do okresu trwałości projektu).  

− IOB jest w posiadaniu corocznego planu działań, który będzie zawierał indykatywną listę 
projektów/usług do wdrożenia/zapewnienia, możliwe źródła finansowania, plan szkoleń. 

− IOB powinien przedstawić, iż aplikuje o podniesienie standardu usług do poziomu 
krajowego/europejskiego/międzynarodowego. 

− IOB powinien uzasadnić opis wcześniejszych działań w procesie doradztwa i asysty  
w procesie rozwoju przedsiębiorczości (np. badania satysfakcji swoich klientów, liczba 
wykonanych usług, badania typu follow-up świadczonych usług, itp.). 

− IOB monitoruje świadczenie różnych usług i na bieżąco sprawdza satysfakcję swoich 
klientów, co ma na celu ocenę swojej działalności i pozowali na lepszą prognozę statystyczną 

10. Warunki i 
planowany zakres 
stosowania cross-
financingu (%) (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy    

11. Dopuszczalna 
maksymalna wartość 
zakupionych 
środków trwałych 
jako % wydatków 
kwalifikowalnych 

Nie dotyczy 



9 
 

12. Warunki 
uwzględniania 
dochodu w projekcie 
(jeśli dotyczy) 

Dochód w projekcie uwzględniany będzie zgodnie z zapisami  
-Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013,  
-Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniającego 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne 
przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy 
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego  
-oraz Wytycznymi w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, 
w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 

13. Warunki stosowania 
uproszczonych form 
rozliczania 
wydatków 
i planowany zakres 
systemu zaliczek 

 
Nie przewiduje się uproszczonych form rozliczenia wydatków 
Dotacja rozwojowa przekazywana będzie w formie refundacji bądź zaliczki 

14. Pomoc publiczna 
i pomoc de minimis 
(rodzaj 
i przeznaczenie 
pomocy, unijna 
lub krajowa 
podstawa prawna)  

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną zgodnie z właściwymi przepisami prawa 
wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, obowiązującymi w 
momencie udzielania wsparcia. 
Rozporządzenie Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje 
pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L  
187 z 26.06.2014). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania 
pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. 
poz. 488) 

15. Maksymalny % 
poziom 
dofinansowania UE 
wydatków 
kwalifikowalnych na 
poziomie projektu  
(jeśli dotyczy)  

Nie dotyczy 

16. Maksymalny % 
poziom 
dofinansowania 
całkowitego 
wydatków 
kwalifikowalnych na 
poziomie projektu 
(środki UE + 
ewentualne 
współfinansowanie z 
budżetu państwa lub 
innych źródeł 
przyznawane 
beneficjentowi przez 
właściwą instytucję) 
(jeśli dotyczy)  

Intensywność pomocy nie przekracza 50% kosztów kwalifikowalnych 
W przypadku pomocy de minimis intensywność nie może przekroczyć 85% kosztów 
kwalifikowalnych 

17. Minimalny wkład 
własny beneficjenta 
jako % wydatków 
kwalifikowalnych  

50% 
15% w przypadku pomocy de minimis 

18. Minimalna 
i maksymalna 
wartość projektu 
(PLN) (jeśli 
dotyczy)  

Nie dotyczy 
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19. Minimalna 
i maksymalna 
wartość wydatków 
kwalifikowalnych 
projektu (PLN) (jeśli 
dotyczy) 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 100 000,00 PLN. 
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 1 500 000,00 PLN. 

20. Kwota alokacji UE 
na instrumenty 
finansowe (EUR) 
(jeśli dotyczy)  

Nie dotyczy 

21. Mechanizm 
wdrażania 
instrumentów 
finansowych 

Nie dotyczy 

22. Rodzaj wsparcia 
instrumentów 
finansowych 
oraz najważniejsze 
warunki 
przyznawania 

Nie dotyczy 

23. Katalog 
ostatecznych 
odbiorców 
instrumentów 
finansowych 

Nie dotyczy 

24. Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych 
a. Kategoria 

interwencji 
066 Zaawansowane usługi wsparcia dla MŚP i grup MŚP (w tym usługi w zakresie zarządzania, 
marketingu i projektowania) 

b. Forma 
finansowania 

01 Dotacja bezzwrotna 

c. Typ obszaru 01 Duże obszary miejskie (o ludności > 50 000 i dużej gęstości zaludnienia) 
02 Małe obszary miejskie (o ludności > 5 000 i średniej gęstości zaludnienia) 
03 Obszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia) 

d. Terytorialne 
mechanizmy 
wdrażania 

07 Nie dotyczy 

35. Dzień rozpoczęcia 
kwalifikowalności 
wydatków 

Okres kwalifikowalności wydatków w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 rozpoczął się w dniu 1 
stycznia 2014 roku, z zastrzeżeniem zasad określonych dla pomocy publicznej. 
W stosunku do projektów objętych zasadami pomocy publicznej, termin rozpoczęcia 
kwalifikowalności określać będą właściwe przepisy prawa Wspólnotowego i krajowego dotyczące 
zasad udzielania tej pomocy, obowiązujące w momencie udzielania wsparcia. 
Nie można przedłożyć do współfinansowania projektu, który został fizycznie ukończony (w 
przypadku robót budowlanych) lub w pełni zrealizowany (w przypadku dostaw i usług) przed 
złożeniem Instytucji Zarządzającej  wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego, 
niezależnie od tego, czy wszystkie dotyczące tego projektu płatności zostały przez beneficjenta 
dokonane. Przez projekt ukończony/zrealizowany należy rozumieć projekt, dla którego przed dniem 
złożenia wniosku o dofinansowanie nastąpił odbiór ostatnich robót, dostaw lub usług 
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36. Lista wydatków 
kwalifikowanych w 
ramach działania 
(jeśli dotyczy) 

Do wydatków kwalifikowalnych w ramach Działania 2.3, wyłącznie w przypadku przyjęcia 
projektu do realizacji, mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi w 
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 
oraz Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre 
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu w tym 
m.in.: 
− koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne. 
− koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych. 
− dodatkowe koszty ogólne i inne koszty operacyjne, w tym koszty materiałów, dostaw i 

podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu; 
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OPIS DZIAŁANIA 
 
Priorytet inwestycyjny 3b Opracowanie i wdrożenie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu 
umiędzynarodowienia 

 

1. Nazwa działania/ 
poddziałania  

Działanie 2.4 Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu 

2. Cel/e szczegółowy/e 
działania/ 
poddziałania 

Promocja gospodarcza ukierunkowana na najważniejsze sektory gospodarcze regionu 

3. Lista wskaźników 
rezultatu 
bezpośredniego  

 

4. Lista wskaźników 
produktu 

Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym  
[szt.] 
Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze krajowym [szt.] 
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie [szt.] 
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe [szt.] 
 
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]  
Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji 
cyfrowych, O/K/M [osoby] 
Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z 
niepełnosprawnościami [szt.]  
 
 

5. Typy projektów   
1. Promocja gospodarcza regionu (w wymiarze zarówno krajowym jak i 

międzynarodowym) bezpośrednio ukierunkowana na najważniejsze branże gospodarki 
województwa; 
 

2. Wsparcie instytucji zajmujących się promocją i świadczeniem kompleksowych informacji 
nt. możliwości lokowania zewnętrznych inwestycji na terenie województwa 
świętokrzyskiego.  

 
 

3. Typ beneficjenta  Centrum Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Świętokrzyskiego w Kielcach. 

4. Grupa docelowa/ 
ostateczni 
odbiorcy 
wsparcia  

− mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa (definiowane według załącznika nr I do 
Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre 
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 
(Dz. Urz. UE L  187 z 26.06.2014) z branż regionalnych inteligentnych specjalizacji; 

− organizacje przedsiębiorców z branż regionalnych inteligentnych specjalizacji. 
5. Instytucja 

pośrednicząca 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

6. Instytucja 
wdrażająca (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

7. Kategoria(e) 
regionu(ów)  
wraz z 
przypisaniem  
kwot UE (EUR) 
(Wkład ze 
środków 
unijnych na 
działanie) 

2 137 709,00 
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8. Mechanizmy 
powiązania 
interwencji z 
innymi 
działaniami/ 
poddziałaniami 
w ramach PO 
lub z innymi PO 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

9. Instrumenty 
terytorialne (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

10. Tryb(y) wyboru 
projektów oraz 
wskazanie 
podmiotu 
odpowiedzialneg
o za nabór 
i ocenę 
wniosków 
oraz przyjmowa
nie protestów  

Pozakonkursowy 
Instytucja Zarządzająca 

11. Limity 
i ograniczenia 
w realizacji 
projektów (jeśli 
dotyczy) 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 
na lata 2014-2020. 
 
Wsparcie zostanie skierowane do wyspecjalizowanej instytucji działającej na rzecz świętokrzyskich 
przedsiębiorstw. Instytucja ta realizować będzie także projekty z zakresu promocji gospodarczej, 
bezpośrednio ukierunkowanej na najważniejsze sektory gospodarcze regionu. 
 

12. Warunki i 
planowany 
zakres 
stosowania 
cross-financingu 
(%) (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy    

13. Dopuszczalna 
maksymalna 
wartość 
zakupionych 
środków 
trwałych jako % 
wydatków 
kwalifikowalnyc
h 

Nie dotyczy 

14. Warunki 
uwzględniania 
dochodu w 
projekcie (jeśli 
dotyczy) 

Dochód w projekcie uwzględniany będzie zgodnie z zapisami  
-Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013,  
-Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniającego 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne 
przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy 
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego  
-oraz Wytycznymi w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, 
w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 
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15. Warunki 
stosowania 
uproszczonych 
form rozliczania 
wydatków 
i planowany 
zakres systemu 
zaliczek 

 
Nie przewiduje się uproszczonych form rozliczenia wydatków 
Dotacja rozwojowa przekazywana będzie w formie refundacji bądź zaliczki 

16. Pomoc 
publiczna  
i pomoc de 
minimis (rodzaj 
i przeznaczenie 
pomocy, unijna 
lub krajowa 
podstawa 
prawna)  

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną zgodnie z właściwymi przepisami prawa 
wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, obowiązującymi w 
momencie udzielania wsparcia 
 

17. Maksymalny  % 
poziom 
dofinansowania 
UE wydatków 
kwalifikowalnyc
h  na poziomie 
projektu  (jeśli 
dotyczy)  

85% (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną). W przypadku wystąpienia pomocy 
publicznej poziom dofinansowania będzie wynikał z odpowiednich przepisów dot. pomocy 
publicznej. 

18. Maksymalny % 
poziom 
dofinansowania 
całkowitego 
wydatków 
kwalifikowalnyc
h  na poziomie 
projektu  (środki 
UE + 
ewentualne 
współfinansowa
nie z budżetu 
państwa lub 
innych źródeł 
przyznawane 
beneficjentowi 
przez właściwą 
instytucję) (jeśli 
dotyczy)  

Nie dotyczy 

19. Minimalny 
wkład własny 
beneficjenta jako 
% wydatków 
kwalifikowalnyc
h  

15% (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną). W przypadku wystąpienia pomocy 
publicznej poziom dofinansowania będzie wynikał z odpowiednich przepisów dot. pomocy 
publicznej. 

20. Minimalna 
i maksymalna 
wartość projektu 
(PLN) (jeśli 
dotyczy)  

Nie dotyczy 
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21. Minimalna 
i maksymalna 
wartość 
wydatków 
kwalifikowalnyc
h projektu 
(PLN) (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy  

22. Kwota alokacji 
UE 
na instrumenty 
finansowe 
(EUR) (jeśli 
dotyczy)  

Nie dotyczy 

23. Mechanizm 
wdrażania 
instrumentów 
finansowych 

Nie dotyczy 

24. Rodzaj wsparcia 
instrumentów 
finansowych 
oraz najważniejs
ze warunki 
przyznawania 

Nie dotyczy 

25. Katalog 
ostatecznych 
odbiorców 
instrumentów 
finansowych 

Nie dotyczy 

26. Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych 
e. Kategoria 

interwencji 
066 Zaawansowane usługi wsparcia dla MŚP i grup MŚP (w tym usługi w zakresie zarządzania, 
marketingu i projektowania) 

f. Forma 
finansowania 

01 Dotacja bezzwrotna 

g. Typ obszaru 01 Duże obszary miejskie (o ludności > 50 000 i dużej gęstości zaludnienia) 
02 Małe obszary miejskie (o ludności > 5 000 i średniej gęstości zaludnienia) 
03 Obszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia) 

h. Terytorialne 
mechanizmy 
wdrażania 

07 Nie dotyczy 

35. Dzień rozpoczęcia 
kwalifikowalności 
wydatków 

Okres kwalifikowalności wydatków w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 rozpoczął się w dniu 1 
stycznia 2014 roku, z zastrzeżeniem zasad określonych dla pomocy publicznej. 
 
W stosunku do projektów objętych zasadami pomocy publicznej, termin rozpoczęcia 
kwalifikowalności określać będą właściwe przepisy prawa Wspólnotowego i krajowego dotyczące 
zasad udzielania tej pomocy, obowiązujące w momencie udzielania wsparcia 
 
Nie można przedłożyć do współfinansowania projektu, który został fizycznie ukończony (w 
przypadku robót budowlanych) lub w pełni zrealizowany (w przypadku dostaw i usług) przed 
złożeniem Instytucji Zarządzającej  wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego, 
niezależnie od tego, czy wszystkie dotyczące tego projektu płatności zostały przez beneficjenta 
dokonane. Przez projekt ukończony/zrealizowany należy rozumieć projekt, dla którego przed dniem 
złożenia wniosku o dofinansowanie nastąpił odbiór ostatnich robót, dostaw lub usług.  
. 
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36. Lista wydatków 
kwalifikowanych w 
ramach działania (jeśli 
dotyczy) 

Do wydatków kwalifikowalnych w ramach Działania 2.4 wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu 
do realizacji, mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi w Wytycznych w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności  na lata 2014-2020, w tym m.in.: 
− koszty promocji integralnie związane z realizacją projektu (m. in. koszty reklamy w mediach 

targowych, koszty organizacji konferencji prasowych, spotkania promocyjne), 
− koszty działań promocyjnych i informacyjnych, pod warunkiem, że w działaniach tych 

przekazywana jest informacja o wsparciu finansowym pochodzącym z Unii Europejski, 
− wydatki związane z nabyciem nowych środków trwałych i aktywów materialnych pod 

warunkiem, że środki te będą włączone w rejestr środków trwałych podmiotu 
odpowiedzialnego za realizację projektu oraz wydatek ten będzie traktowany jako wydatek 
inwestycyjny zgodnie z zasadami rachunkowości, 

− koszty zakupu nowego sprzętu i wyposażenia biurowego, oprogramowania i licencji, 
− koszty tłumaczeń lub druku materiałów bądź publikacji, 
− koszty udziału w międzynarodowych targach i wystawach oraz misjach gospodarczych, 

Za kwalifikowalne uznaje się także koszty związane z realizacją postanowień umowy o 
dofinansowanie projektu oraz zarządzaniem projektem. 
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OPIS DZIAŁANIA 
 
Priorytet inwestycyjny 3c Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług 
 
 

1. Nazwa działania/ 
poddziałania  

Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP 

2. Cel/e 
szczegółowy/e 
działania/ 
poddziałania 

Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP 

3. Lista wskaźników 
rezultatu 
bezpośredniego  

Liczba wprowadzonych innowacji [szt.] 
Liczba dokonanych zgłoszeń pata netowych [szt.] 

4. Lista wskaźników 
produktu 

 
Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku 
[szt.]  
Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy 
[szt.] 
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie [szt.] 
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje [szt.] 
Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach O/K/M [szt.] 
Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie inwestycji [szt.] 
Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie ekoinnowacji [szt.] 
 
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]  
Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji 
cyfrowych, O/K/M [osoby] 
Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z 
niepełnosprawnościami [szt.]  
 
 

5. Typy projektów  Projekty realizowane przez MŚP powinny zakładać wprowadzanie zmian produktowych lub 
technologicznych o charakterze innowacyjnym.  W ramach Działania 2.5 przewiduje się następujące 
rodzaje projektów: 
 

1. Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wczesnych etapie rozwoju (start-upy), 
w szczególności w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji, które mogły zostać 
utworzone dzięki interwencji prowadzonej w ramach CT 8. 

2. Dofinansowanie inwestycji związanych z rozwojem przedsiębiorstwa, wprowadzeniem 
nowych produktów i/lub usług, a także unowocześnieniem wyposażenia związanego z 
działalnością gospodarczą, wprowadzeniem innowacji technologicznych i/lub 
organizacyjnych. 

3. Dokonywanie zasadniczych zmian  procesu produkcyjnego lub zmiana w sposobie 
świadczenia usług za pośrednictwem zakupu zaawansowanych nowych technologii lub w 
wyniku wdrożenia wyników prac B+R. 

4. Inwestycje realizowane przez MŚP mające na celu świadczenie e-usługi, przy czym projekt 
może obejmować wytworzenie produktów cyfrowych koniecznych do świadczenia tej e-usługi 
wraz z ewentualnymi niezbędnymi specjalistycznymi szkoleniami i kursami skierowanymi do 
kadr (pracowników) zatrudnionych w przedsiębiorstwach. 

 
W ramach uzupełnienia wsparcia na w/w przedsięwzięcia istnieje możliwość uzyskania 
dofinansowania na niezbędne, uzasadnione specjalistyczne szkolenia i kursy kadr (pracowników) 
zatrudnionych w przedsiębiorstwach. 
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6. Typ beneficjenta  − Mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa (definiowane według załącznika nr I do 
Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre 
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 
(Dz. Urz. UE L  187 z 26.06.2014); 

 
7. Grupa docelowa/ 

ostateczni odbiorcy 
wsparcia  

mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa (definiowane według załącznika nr I do Rozporządzenia 
Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne 
z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L  187 z 26.06.2014); 

8. Instytucja 
pośrednicząca (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

9. Instytucja 
wdrażająca (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

10. Kategoria(e) 
regionu(ów)  wraz 
z przypisaniem  
kwot UE (EUR) 
(Wkład ze środków 
unijnych na 
działanie) 

Słabej rozwinięte 
60 794 983,00 

11. Mechanizmy 
powiązania 
interwencji z 
innymi działaniami/ 
poddziałaniami w 
ramach PO lub z 
innymi PO (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

12. Instrumenty 
terytorialne (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

13. Tryb(y) wyboru 
projektów oraz 
wskazanie 
podmiotu 
odpowiedzialnego 
za nabór i ocenę 
wniosków 
oraz przyjmowanie 
protestów  

Konkursowy 
Instytucja Zarządzająca 
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14. Limity 
i ograniczenia 
w realizacji 
projektów (jeśli 
dotyczy) 

Zgodnie z: 
 

1. Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 
lata 2014-2020 

2. Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre 
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. 
 

Projekty zgodne z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami będą objęte preferencjami.  
Priorytetowo będą traktowane również eko-inwestycje oraz eko-marketing. Natomiast w przypadku 
gdy wsparcie będzie dotyczyło infrastruktury sektora przedsiębiorstw, preferencjami objęte będą 
lokalne i regionalne star-upy i przedsiębiorstwa rozwijające się. 
Ponadto, preferencjami objęte będą inwestycje realizowane z korzyścią dla środowiska i wpływające 
na poprawę klimatu, w tym prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na 
środowisko, m. in.: ograniczenia energo-, materiało - i wodochłonności procesu produkcyjnego lub 
świadczenia usług, prowadzących do powstania nowego lub znacząco ulepszonego produktu lub 
usługi. Preferencje obejmą aplikacje sektora MŚP, z terenów o najniższym współczynniku 
przedsiębiorczości. 

W ramach Działania 2.5 wsparcie kierowane będzie dla projektów charakteryzujących się wysokim 
poziomem innowacyjności oraz zakładających znaczący wzrost zatrudnienia.  
 
Wsparcia nie otrzymają firmy, którym minęły okresy dostosowawcze w zakresie wdrożenia i 
zgodności z unijnymi dyrektywami. 
 
Ze wsparcia wyłączone są osoby podlegające ubezpieczaniu w KRUS. 
 
Koszty kwalifikowalne kursów i szkoleń specjalistycznych kadr (pracowników)  zatrudnionych w 
przedsiębiorstwach biorących udział w projekcie, które stanowią uzupełnienie do finansowanego  
typu projektu nie mogą przekroczyć poziomu 10 % pozostałych kosztów kwalifikowalnych projektu. 
 
 

15. Warunki i 
planowany zakres 
stosowania  cross-
financingu (%) 
(jeśli dotyczy) 

W ramach priorytetu inwestycyjnego 1b przewiduje się zastosowanie mechanizmu finansowania 
krzyżowego w maksymalnej wysokości 0,31% alokacji na Oś priorytetową 2 Konkurencyjna 
gospodarka 
Nie oznacza to automatycznego zastosowania tego instrumentu dla wszystkich operacji 
realizowanych w ramach osi. Instytucja Zarządzająca, na etapie wdrażania programu, będzie 
podejmowała decyzję o zasadności zastosowania crossfinancingu w odniesieniu do poszczególnych 
typów operacji na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu ogólnym. Zasady realizacji RPOWŚ 
2014 – 2020 będą zgodne z krajowymi wytycznymi określającymi zasady kwalifikowalności 
wydatków. 

16. Dopuszczalna 
maksymalna 
wartość 
zakupionych 
środków trwałych 
jako % wydatków 
kwalifikowalnych 

Nie dotyczy 

17. Warunki 
uwzględniania 
dochodu w 
projekcie (jeśli 
dotyczy) 

Dochód w projekcie uwzględniany będzie zgodnie z zapisami  
-Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013,  
-Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniającego 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne 
przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy 
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego  
-oraz Wytycznymi w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, 
w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 
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18. Warunki 
stosowania 
uproszczonych 
form rozliczania 
wydatków 
i planowany zakres 
systemu zaliczek 

Nie przewiduje się uproszczonych form rozliczenia wydatków 
Dotacja rozwojowa przekazywana będzie w formie refundacji bądź zaliczki 

19. Pomoc publiczna 
i pomoc de minimis 
(rodzaj 
i przeznaczenie 
pomocy, unijna 
lub krajowa 
podstawa prawna)  

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną zgodnie z właściwymi przepisami prawa 
wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, obowiązującymi w 
momencie udzielania wsparcia. 
Projekt Rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach 
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020. 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie udzielania 
pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.U.2015 
Poz. 488). 

20. Maksymalny % 
poziom 
dofinansowania UE 
wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie 
projektu  (jeśli 
dotyczy)  

Nie dotyczy 

21. Maksymalny % 
poziom 
dofinansowania 
całkowitego 
wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie 
projektu  (środki 
UE + ewentualne 
współfinansowanie 
z budżetu państwa 
lub innych źródeł 
przyznawane 
beneficjentowi 
przez właściwą 
instytucję) (jeśli 
dotyczy)  

55% mikro i małe przedsiębiorstwa 
45% średnie przedsiębiorstwa 
85% w przypadku pomocy de minimis 

22. Minimalny wkład 
własny beneficjenta 
jako % wydatków 
kwalifikowalnych  

Zgodnie z Mapą Pomocy Regionalnej w ramach RPI: 
45% - mikro i małe przedsiębiorstwa 
55% - średnie przedsiębiorstwa 
15% w przypadku pomocy de minimis 

23. Minimalna 
i maksymalna 
wartość projektu 
(PLN) 
(jeśli dotyczy)  

Całkowita wartość inwestycji dla projektów obejmujących swoim zakresem wdrożenie wyników 
prac B+R w działalności przedsiębiorstw  wynosi poniżej 10 000 000,00 PLN. 
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24. Minimalna 
i maksymalna 
wartość wydatków 
kwalifikowalnych 
projektu (PLN) 
(jeśli dotyczy) 

 
1. Dla mikroprzedsiębiorcy: 

 
• Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 50 000,00 PLN 
• Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć kwoty 

3 000 000,00 PLN 
 

2. Dla małego przedsiębiorcy: 
• Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 50 000,00 PLN 
• Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć kwoty 

5 000 000,00 PLN 
 

3. Dla średniego przedsiębiorcy: 
• Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 50 000,00 PLN 
• Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć kwoty 

9 000 000,00 PLN 
 

 
 
 
 
 
 

25. Kwota alokacji UE 
na instrumenty 
finansowe(EUR) 
(jeśli dotyczy)  

Nie dotyczy 

26. Mechanizm 
wdrażania 
instrumentów 
finansowych 

Nie dotyczy 

27. Rodzaj wsparcia 
instrumentów 
finansowych 
oraz najważniejsze 
warunki 
przyznawania 

Nie dotyczy 

28. Katalog 
ostatecznych 
odbiorców 
instrumentów 
finansowych 

Nie dotyczy 

29. Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych 
i. Kategoria 

interwencji 
001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) 
101 Finansowanie krzyżowe w ramach EFRR (wsparcie dla przedsięwzięć typowych dla EFS, 
koniecznych dla zadowalającego wdrożenia części przedsięwzięć związanej bezpośrednio z EFRR) 

j. Forma 
finansowania 

01 Dotacja bezzwrotna 

k. Typ obszaru 01 Duże obszary miejskie (o ludności > 50 000 i dużej gęstości zaludnienia) 
02 Małe obszary miejskie (o ludności > 5 000 i średniej gęstości zaludnienia) 
03 Obszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia) 

l. Terytorialne 
mechanizmy 
wdrażania 

07 Nie dotyczy 
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30. Dzień rozpoczęcia 
kwalifikowalności 
wydatków 

Okres kwalifikowalności wydatków w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 rozpoczął się w dniu 1 
stycznia 2014 roku z zastrzeżeniem zasad określonych dla pomocy publicznej. 
 
W stosunku do projektów objętych zasadami pomocy publicznej, termin rozpoczęcia 
kwalifikowalności określać będą właściwe przepisy prawa Wspólnotowego i krajowego dotyczące 
zasad udzielania tej pomocy, obowiązujące w momencie udzielania wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
Nie można przedłożyć do współfinansowania projektu, który został fizycznie ukończony (w 
przypadku robót budowlanych) lub w pełni zrealizowany (w przypadku dostaw i usług) przed 
złożeniem Instytucji Zarządzającej  wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego, 
niezależnie od tego, czy wszystkie dotyczące tego projektu płatności zostały przez beneficjenta 
dokonane. Przez projekt ukończony/zrealizowany należy rozumieć projekt, dla którego przed dniem 
złożenia wniosku o dofinansowanie nastąpił odbiór ostatnich robót, dostaw lub usług.. 
 

31. Lista wydatków 
kwalifikowanych w 
ramach działania 
(jeśli dotyczy) 

Do wydatków kwalifikowalnych w ramach Działania 2.5, wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu 
do realizacji, mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi w Wytycznych w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz 
Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje 
pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu w tym m.in.: 
− koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne. 
− koszty budynków i gruntów w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na 

potrzeby projektu. Jeżeli chodzi o budynki, za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty 
amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu obliczone na podstawie powszechnie 
przyjętych zasad rachunkowości. W przypadku gruntów kosztami kwalifikowalnymi są koszty 
przekazania na zasadach handlowych lub faktycznie poniesione koszty kapitałowe. Koszt 
związany z zakupem nieruchomości nie może przekroczyć 10% wartości kosztów 
kwalifikowalnych; 

− dodatkowe koszty ogólne i inne koszty operacyjne, w tym koszty materiałów, dostaw i 
podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu; 

 
W ramach dofinansowania kursów i szkoleń specjalistycznych kadr (pracowników) zatrudnionych w 
przedsiębiorstwach, które stanowią uzupełnienie do finansowanego  typu projektu. 
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OPIS DZIAŁANIA 
 
Priorytet inwestycyjny 3c Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i 
usług 

 

1. Nazwa działania/ 
poddziałania  

Działanie 2.6 Dokapitalizowanie Instrumentów Finansowych 

2. Cel/e szczegółowy/e 
działania/ poddziałania 

Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP 

3. Lista wskaźników 
rezultatu bezpośredniego  

Wartość inwestycji dokonanych przez ostatecznych odbiorców IF [PLN] 

4. Lista wskaźników 
produktu 

 
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie [szt.] 
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje [szt.] 
Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż 
dotacje) [zł] 
Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach O/K/M [EPC] 
Liczba wspartych funduszy pożyczkowych [szt.] 
Liczba wspartych funduszy poręczeniowych [szt.] 
 
 
Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla 
firmy [szt.] 
Liczba nowych wspieranych przedsiębiorstw [szt.] 
Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie inwestycji [szt.] 
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]  
Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji 
cyfrowych, O/K/M [osoby] 
Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z 
niepełnosprawnościami [szt.]  
 
 

5. Typy projektów  Wsparcie MŚP przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe. 
 
Interwencja w ramach działania ukierunkowana jest na poprawę dostępu sektora MŚP z 
obszaru regionu do zewnętrznych źródeł finansowania działalności . 
 
 

 
6. Typ beneficjenta  Podmioty wdrażające instrumenty finansowe  

 
7. Grupa docelowa/ 

ostateczni odbiorcy 
wsparcia  

mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa (definiowane według załącznika nr I do 
Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre 
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 
(Dz. Urz. UE L  187 z 26.06.2014). 

8. Instytucja pośrednicząca 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

9. Instytucja wdrażająca 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

10. Kategoria(e) 
regionu(ów) wraz z 
przypisaniem kwot UE 
(EUR) (Wkład ze 
środków unijnych na 
działanie) 

Słabiej rozwinięte 
50 000 000,00, w tym 12  000 000,00 z przeznaczeniem na poręczenia oraz  38 000 000,00 
z przeznaczeniem na pożyczki.  

11. Mechanizmy powiązania 
interwencji z innymi 
działaniami/ 
poddziałaniami w 
ramach PO lub z innymi 
PO (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

12. Instrumenty terytorialne 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 
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13. Tryb(y) wyboru 
projektów oraz 
wskazanie podmiotu 
odpowiedzialnego 
za nabór i ocenę 
wniosków 
oraz przyjmowanie 
protestów  

Konkursowy  
Instytucja Zarządzająca 

14. Limity i ograniczenia 
w realizacji projektów 
(jeśli dotyczy) 

Zgodnie z: 
− Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 

− Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 
grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym 
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 
1083/2006 

− Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. 
uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy 
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego 

 
15. Warunki i planowany 

zakres stosowania  
cross-financingu (%) 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

16. Dopuszczalna 
maksymalna wartość 
zakupionych środków 
trwałych jako % 
wydatków 
kwalifikowalnych 

Nie dotyczy 

17. Warunki uwzględniania 
dochodu w projekcie  
(jeśli dotyczy) 

Dochód w projekcie uwzględniany będzie zgodnie z zapisami  
-Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013,  
-Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. 
uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 
ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego  
-oraz Wytycznymi w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów 
inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 
2014-2020 

18. Warunki stosowania 
uproszczonych form 
rozliczania wydatków 
i planowany zakres 
systemu zaliczek 

Nie przewiduje się uproszczonych form rozliczenia wydatków 
Dotacja rozwojowa przekazywana będzie w formie refundacji bądź zaliczki 

19. Pomoc publiczna  
i pomoc de minimis 
(rodzaj i przeznaczenie 
pomocy, unijna 
lub krajowa podstawa 
prawna)  

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną zgodnie z właściwymi przepisami 
prawa wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, 
obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia 
 



25 
 

20. Maksymalny  % poziom 
dofinansowania UE 
wydatków 
kwalifikowalnych  na 
poziomie projektu (jeśli 
dotyczy)  

85% (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną). W przypadku wystąpienia 
pomocy publicznej poziom dofinansowania będzie wynikał z odpowiednich przepisów dot. 
pomocy publicznej. 

21. Maksymalny  % poziom 
dofinansowania 
całkowitego wydatków 
kwalifikowalnych  na 
poziomie projektu  
(środki UE + ewentualne 
współfinansowanie z 
budżetu państwa lub 
innych źródeł 
przyznawane 
beneficjentowi przez 
właściwą instytucję) 
(jeśli dotyczy)  

85% (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną). W przypadku wystąpienia 
pomocy publicznej poziom dofinansowania będzie wynikał z odpowiednich przepisów dot. 
pomocy publicznej. 

22. Minimalny wkład 
własny beneficjenta jako 
% wydatków 
kwalifikowalnych  

15% (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną). W przypadku wystąpienia 
pomocy publicznej poziom dofinansowania będzie wynikał z odpowiednich przepisów dot. 
pomocy publicznej. 

23. Minimalna 
i maksymalna wartość 
projektu (PLN) 
(jeśli dotyczy)  

Nie dotyczy 

24. Minimalna 
i maksymalna wartość 
wydatków 
kwalifikowalnych 
projektu (PLN) (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

25. Kwota alokacji UE 
na instrumenty 
finansowe (EUR) (jeśli 
dotyczy)  

50 000 000,00,  w tym 12  000 000,00  z przeznaczeniem na poręczenia oraz  
38 000 000,00 z przeznaczeniem na pożyczki. 

26. Mechanizm wdrażania 
instrumentów 
finansowych 

Zgodnie z zapisami art. 38 ust. 4 Rozporządzenia UE 1303/ 2013. 

27. Rodzaj wsparcia 
instrumentów 
finansowych 
oraz najważniejsze 
warunki przyznawania 

Pożyczka, poręczenie. 
 
 

28. Katalog ostatecznych 
odbiorców instrumentów 
finansowych 

Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa (definiowane według załącznika nr I do 
Rozporządzenie Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre 
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 
(Dz. Urz. UE L  187 z 26.06.2014 posiadające oddział lub zakład na terenie województwa 
świętokrzyskiego; 

29. Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych 
m. Kategoria 

interwencji 
001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) 
066 Zaawansowane usługi wsparcia dla MŚP i grup MŚP (w tym usługi w zakresie 
zarządzania, marketingu i projektowania)  

n. Forma finansowania 04,05 

o. Typ obszaru 01 Duże obszary miejskie (o ludności > 50 000 i dużej gęstości zaludnienia) 
02 Małe obszary miejskie (o ludności > 5 000 i średniej gęstości zaludnienia) 
03 Obszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia) 

p. Terytorialne 
mechanizmy 
wdrażania 

07 Nie dotyczy 
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30. Dzień rozpoczęcia 
kwalifikowalności 
wydatków 

Okres kwalifikowalności wydatków w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 rozpoczął się w 
dniu 1 stycznia 2014 roku z zastrzeżeniem zasad określonych dla pomocy publicznej. 
 
W stosunku do projektów objętych zasadami pomocy publicznej, termin rozpoczęcia 
kwalifikowalności określać będą właściwe przepisy prawa Wspólnotowego i krajowego 
dotyczące zasad udzielania tej pomocy, obowiązujące w momencie udzielania wsparcia. 
 
Nie można przedłożyć do współfinansowania projektu, który został fizycznie ukończony 
(w przypadku robót budowlanych) lub w pełni zrealizowany (w przypadku dostaw i usług) 
przed złożeniem Instytucji Zarządzającej  wniosku o dofinansowanie w ramach Programu 
Operacyjnego, niezależnie od tego, czy wszystkie dotyczące tego projektu płatności zostały 
przez beneficjenta dokonane. Przez projekt ukończony/zrealizowany należy rozumieć 
projekt, dla którego przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie nastąpił odbiór 
ostatnich robót, dostaw lub usług.  

31. Lista wydatków 
kwalifikowanych w 
ramach działania (jeśli 
dotyczy) 

Do wydatków kwalifikowalnych w ramach Działania 2.6 wyłącznie w przypadku przyjęcia 
projektu do realizacji, mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi w:  
• Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. 

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 
ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. 

• Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności  na lata 2014-2020. 

 
 


