
Gdzie po szczegółowe informacje?
Więcej informacji znajdziesz na stronie:

lub w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Twojej okolicy.

www.FunduszeEuropejskie.gov.pl

Fundusze Europejskie
dla młodych

Fundusze Europejskie stwarzają wiele możliwości osobom młodym – to nie ulega 
wątpliwości. Po to właśnie są Fundusze Europejskie. Jeśli po nie sięgniesz, łatwiej 
będzie Ci zrealizować Twoje plany.

Pamiętaj, że Fundusze Europejskie, to możliwości przeznaczone dla Ciebie – nie tylko 
w postaci finansowej, ale również w formie szkoleń, możliwości zdobycia doświad-
czenia lub innych rodzajów wsparcia. 

Przede wszystkim możesz wziąć udział w projektach skierowanych do osób młodych. 
Uczestnicząc w nich możesz także skorzystać z ciekawej oferty uczelni czy założyć 
własną firmę. 

W Programie Wiedza Edukacja Rozwój 
sporo pieniędzy trafia do uczelni. Poma-
gają im one w poprawie oferty dla Ciebie 
i innych studentów. Oferują:
 ▪ programy stażowe, 
 ▪ certyfikowane szkolenia i zajęcia 

warsztatowe,
 ▪ wizyty studyjne u pracodawców, 
 ▪ tworzenie zespołów projektowych, 
 ▪ dodatkowe zajęcia praktyczne reali-

zowane u pracodawców.

To tylko niektóre z działań, które może 
zacząć realizować uczelnia dzięki dofinan-
sowaniu ze środków unijnych. Poza tym, 
szkoły wyższe mogą korzystać z fundu-
szy na nawiązywanie współpracy z uczel-
niami zagranicznymi, zajęcia  w językach 
obcych, staże w innych państwach, itp. 
Idea jest prosta – po ukończeniu studiów 
masz posiadać jak najlepsze kompeten-
cje, także praktyczne, które pomogą Ci  
 w szybkim znalezieniu ciekawej pracy.   
Sprawdź, czy Twoja uczelnia korzysta lub 
chce skorzystać z Programu Wiedza Edu-
kacja Rozwój. Jeśli tak – Ty też możesz 
 wiele zyskać.

Jeśli jesteś studentem, doktorantem lub 
młodym naukowcem, zainteresuj się ini- 
cjatywami Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, 
finansowanymi ze środków Programu  
Inteligentny Rozwój. Znajdziesz w nich 

projekty wspierające prowadzenie 
badań naukowych w najbardziej innowa-
cyjnych obszarach oraz komercjalizację 
ich wyników. Zyskasz szansę na udział  
w międzynarodowych projektach badaw-
czych, prowadzonych przez uczonych   
z całego świata. Podniesiesz też kompe-
tencje m.in. w zakresie zarządzania bada- 
niami naukowymi.

Informacji na ten temat szukaj  w Fundacji 
na rzecz Nauki Polskiej: www.fnp.org.pl.

Finansowanie: Program Wiedza Edukacja  
Rozwój, 3.1, 3.2, 3.3,
Program Inteligentny Rozwój, 4.4

To nie wszystko

Pamiętaj, że to nie wszystko, co mogą 
Ci zaoferować Fundusze Europejskie. 
Będąc osobą młodą, możesz przecież być 
równocześnie rodzicem, przedsiębiorcą, 
rolnikiem lub społecznikiem działającym  
w fundacji. W takich przypadkach liczba 
źródeł dofinansowania przedsięwzięć  
i pomysłów znacznie się powiększa. 
Dlatego zapraszamy Cię do korzystania  
z Portalu Funduszy Europejskich oraz 
kontaktu z Punktami Informacyjnymi. 
Pomogą one  w wyszukaniu funduszy 
dla Ciebie.



Podnieś swoje kompetencje, 
znajdź pracę, załóż własną firmę 

Praca i jej stabilność jest dla ludzi młodych 
najważniejsza. Jednak nie zawsze droga 
do jej znalezienia jest prosta. Czasami 
potrzebne jest dodatkowe wsparcie. 
Fundusze Europejskie starają się pomóc  
w takich sytuacjach. Jest to możliwe  
dzięki pakietowi działań skierowanych 
do osób młodych, które znajdziesz  
w Programie Wiedza Edukacja Rozwój.  
Zgłaszając chęć udziału w projekcie,  
młodzi tacy jak Ty (którzy są poniżej 30 
roku życia, nie mają pracy, nie uczą się  
i nie szkolą) otrzymują pomoc:
 ▪ w zdobyciu doświadczenia zawodo- 

wego,
 ▪ w  znalezieniu  satysfakcjonującej   pracy.

Jeśli zdecydujesz się na udział  w projek-
cie, w pierwszej kolejności potrzebna 
będzie analiza Twojej sytuacji i indy- 
widualnych predyspozycji. Na jej pod-
stawie zostanie opracowany indywi-
dualny plan działania, który będzie 
zawierał kolejne kroki mające na celu 
poprawę Twojej sytuacji na rynku pracy. 
 Z pakietu dostępnych działań zostaną 
wybrane dla Ciebie te, które  w Twoim 
wypadku okażą się najskuteczniejsze. 
Będziesz mógł skorzystać z doradztwa 
zawodowego, pomocy w znalezieniu:
 ▪ pracy,
 ▪ szkoleń,
 ▪ studiów podyplomowych.

Pakiet działań obejmuje także staże i pra- 
ktyki zawodowe u pracodawców, co po- 
zwoli Ci zdobyć niezbędne doświadczenie. 

Jednym z elementów pakietu działań 
służących poprawie Twojej sytuacji są 
też środki na otwarcie swojej firmy. Jeśli 
analiza Twoich predyspozycji wykaże, 
że jesteś osobą przedsiębiorczą, jest spora 
szansa, że właśnie takie działanie zosta-
nie Ci zaproponowane. Co możesz  wtedy 

dostać? Dotację na start Twojego bizne- 
su (ponad 20 tys. zł), szkolenia i doradz-
two, pomoc finansową i porady na 
pierwszym etapie działania Twojej fir-
my. Pamiętaj, że powinieneś wcześniej  
mieć już pomysł na swój biznes.

Twój udział w projekcie może oczywi-
ście obejmować także inne działania, 
o których czytałeś wcześniej. Pomogą 
Ci one w znalezieniu dobrej pracy. Jeśli 
zatrudnienie znajdziesz w innej mie- 
jscowości, możesz liczyć na dodatko-
wą pomoc, np. dofinansowanie kosz- 
tów dojazdu lub wsparcie finansowe 
na przeprowadzkę. Osoby z niepełno-
sprawnościami będą mogły korzystać 
z jeszcze jednej formy – zatrudnienia 
pomagającego im asystenta.

Gdzie powinieneś szukać projektów? 
Skontaktuj się ze swoim powiatowym 
urzędem pracy (jeśli jesteś zarejestrowa-
nym bezrobotnym) lub odwiedź stronę  
internetową wojewódzkiego urzędu 
pracy. Dlaczego tam? Bo to on wybiera 
instytucje, które przyznają Ci dotacje na 
start firmy. Nie zapomnij przed zgłosze-
niem zapoznać się z warunkami udziału  
w projekcie. Musisz wiedzieć, czy to pro- 
jekt dla Ciebie, czy nie. 
Finansowanie: Program Wiedza Edukacja  
Rozwój, 1.1, 1.2, 1.3

Jako młody człowiek możesz mieć wie-
le nietuzinkowych pomysłów. Niektóre  
z nich,  przy odpowiednim wsparciu, moż-
na zrealizować i przekuć na dochodowy 
biznes. Tu z pomocą przychodzą dwa 
programy unijne: Inteligentny Rozwój 
i Polska Wschodnia. 

W pierwszym z nich znajdziesz instru-
menty: Starter oraz BizNest - oba adre-
sowane do młodych firm typu start-up. 
Bezpośrednią pomoc uzyskasz od wyło-
nionych przez Polską Agencję Rozwoju 
Przedsiębiorczości funduszy zalążko-
wych, funduszy venture capital czy sie-
ci aniołów biznesu (czyli inwestorów 
wspierających wartościowe pomysły 
potencjalnych przedsiębiorców lub mło-
dych firm).

Jeśli masz innowacyjny pomysł na firmę, 
możesz zgłosić się do któregoś z nich. 
Wybiorą one najciekawsze pomysły, 
które przejdą tzw. preinkubację. Pole-
ga ona na badaniach i analizach, które 
pozwolą ustalić, czy Twoje rozwiązanie 
ma potencjał i może przynieść zysk. Jeśli 
przeprowadzone analizy będą rokujące, 
inwestor pomoże Ci założyć i rozwinąć 
firmę. Będziesz mógł zawiązać spółkę  
i dostać zasilenie kapitałowe na start 
biznesu. Zarówno Starter, jak i BizNest 
uruchomione zostaną w drugiej połowie 
2016 r. Dodatkowych informacji szukaj 
na stronie:  www.poir.parp.gov.pl.

Program Polska Wschodnia oferuje mło- 
dym ludziom kompleksowe wsparcie   
w tworzeniu i rozwoju start-upów. 
Pomoc  uzyskasz w ośrodkach innowa-
cji (parki technologiczne, inkubatory)  
z Polski Wschodniej, realizujących spe-
cjalny projekt „Platformy startowe dla 
nowych pomysłów”. Z ich oferty możesz 
skorzystać, jeśli:
 ▪ masz mniej niż 35 lat, 
 ▪ masz innowacyjny pomysł na biznes  

i chcesz otworzyć firmę we wschod-
niej Polsce.

Programem objęte są województwa: 
lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świę- 
tokrzyskie i warmińsko – mazurskie. Co 
możesz zyskać? 

Będziesz miał zapewniony dostęp do 
infrastruktury (np. stanowisko pracy), 
mentoringu, coachingu oraz innych 
usług niezbędnych do rozwinięcia no- 
wego pomysłu biznesowego. Następ-
nie, kiedy Twoja firma będzie już go- 
towa do wejścia na rynek, będziesz mógł 
uzyskać dofinansowanie na rozwój swo-
jej działalności. Szczegóły znajdziesz na 
stronie: www.popw.parp.gov.pl.

Finansowanie: Program Inteligentny Rozwój,  
3.1.1, 3.1.2,   
Program Polska Wschodnia, 1.1

Rozwiń się na uczelni

Może jesteś jeszcze studentem? Albo 
marzy Ci się kariera naukowa, a nie biz-
nesowa? W tych obszarach Fundusze  
Europejskie także mają coś interesują-
cego.


