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Szanowni Państwo,
Polska gospodarka rozwija się w relatywnie szybkim tempie, zwłaszcza na tle in-
nych państw Unii Europejskiej. Naszym celem jest jednak nie tylko utrzymanie tego 
stanu, ale przede wszystkim zwiększenie i przyspieszenie wzrostu gospodarczego.  
Do tego potrzebne są zaś nowe impulsy pobudzające polską gospodarkę. 

Temu służy przyjęty przez rząd w lutym 2016 r. „Plan na rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju”, który przedstawia nową wizję rozwoju kraju oraz wyzwania, jakie stoją 
przed Polską. Zawarte w Planie propozycje działań opierają się na pięciu filarach 
rozwojowych. Jednym z nich jest ekspansja zagraniczna polskich firm, a celem do 
osiągnięcia większe umiędzynarodowienie naszej gospodarki i zwiększenie ekspor-
tu towarów zaawansowanych technologicznie.

Rozwój działalności eksportowej i  inwestycyjnej pozwoli polskim przedsiębior-
stwom osiągnąć: większe przychody, wyższą wydajność i rentowność oraz lepszy 
poziom technologiczny. Dzięki temu w dłuższej perspektywie zdolność do konku-
rowania polskich towarów na zagranicznych rynkach będzie zależała już nie tylko 
od ich ceny, ale przede wszystkim od ich poziomu technologicznego. Będzie to 
sprzyjać budowaniu pozytywnego wizerunku Polski w świecie oraz zwiększeniu 
konkurencyjności polskich wyrobów na rynkach zagranicznych.

Obecnie środki unijne intensywnie wspierają przedsiębiorców. Umożliwiają firmom 
m.in. analizę ich możliwości eksportowych, wybór rynków docelowych oraz opraco-
wanie koncepcji wejścia na rynek zagraniczny. Wsparcie funduszy pozwala zarów-
no poszerzyć ofertę promocyjną i wsparcie eksportowe, jak też uprościć i ułatwić 
przedsiębiorcom inwestowanie na zagranicznych rynkach. 

W Biuletynie prezentujemy szczegółowe informacje na temat wsparcia przedsię-
biorstw prowadzących działalność międzynarodową, w tym wejścia na nowe rynki. 
Tradycyjnie pokazujemy przykłady udanych projektów i wskazówki, jak sięgać po 
Fundusze Europejskie. 

Zapraszamy do lektury!

Jadwiga Emilewicz,  
Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie 
Rozwoju
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– 5 sierpnia zakończył się nabór wniosków 
w pierwszym konkursie dla przedsiębior-
ców w programie Inteligentny Rozwój „Go 
to Brand”. Panie Ministrze, na jaką mogą 
liczyć pomoc?
W tej edycji konkursu małe i średnie przed-
siębiorstwa mogły uzyskać wsparcie w pro-
mowaniu swoich marek produktowych oraz 
rozwijaniu swojego eksportu. W  praktyce 
oznacza to możliwość udziału w branżowych 
targach, konferencjach czy zagranicznych 
misjach gospodarczych. To także szansa na 
organizację wizyt studyjnych w Polsce. Kon-
kurs był skierowany do przedsiębiorców, 
którzy reprezentują branże, dla których za-
twierdzone zostały programy promocji. Cho-
dzi m.in. o  sektor teleinformatyczny, sprzęt 
medyczny, kosmetyki, jachty i łodzie, meble 
a  także polskie specjalności żywnościowe. 
Wszystko po to, aby promować gospodarkę 
w oparciu o polskie marki produktowe. Pula 
środków przeznaczona na dofinansowanie to 
100 mln zł.

– Czy przedsiębiorcy chętnie sięgali po te 
środki?

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem 
firm. Wpłynęło ponad 500 wniosków, co po-
twierdza atrakcyjność tego typu działań. 

– A więc będą kolejne konkursy?
Dokładnie tak. Drugą edycję konkursu urucha-
miamy 10 października i potrwa do 16 grudnia. 
Tym razem przedsiębiorcy będą mogli otrzy-
mać dofinansowanie udziału w prestiżowych, 
światowych wydarzeniach, które odbędą się 
w 2017 r. Takich jak Międzynarodowa Wysta-
wa Expo w stolicy Kazachstanu, Astanie, czy 
targach przemysłowych w  Hanowerze. Pol-
ska, po Indiach i Stanach Zjednoczonych, po 
raz pierwszy będzie Krajem Partnerskich tych 
targów. Obydwa wydarzenia będą znakomitą 
szansą na zaprezentowanie potencjału naszej 
gospodarki i polskich produktów. 

– Dużo mówi się o  promocji gospodar-
ki w  oparciu o  ideę „Marki Polskiej Go-
spodarki”. Dlaczego to jest tak ważne 
i  jakie może przynieść korzyści polskim 
przedsiębiorcom?
To prawda. Promocję polskiego eksportu bu-
dujemy w  oparciu o  spójny i  kompleksowy 

Wspieramy 
polski eksport
Radosław Domagalski-Łabędzki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju mówi 
o strategii promocji polskiego eksportu, budowanej na podstawie kompleksowego 
systemu, koordynowanego na poziomie centralnym i regionalnym.

Radosław 
Domagalski-

Łabędzki,  
Podsekretarz Stanu 

w Ministerstwie 
Rozwoju
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system promocji gospodarki, który będzie 
skoordynowany na poziomie centralnym i re-
gionalnym. Tworzymy go w oparciu o wzmoc-
nienie rozpoznawalności krajowych produk-
tów za granicą. To pozwoli firmom budować 
efekt skali i umacniać pozycję na rynkach eu-
ropejskich, które pozostają głównym kierun-
kiem ich ekspansji zagranicznej. Ale zależy 
nam też na tym, aby polskie produkty trafiały 
na rynki perspektywiczne, zwłaszcza azjatyc-
kie i  afrykańskie. Krótko mówiąc – chcemy 
stworzyć eksportowe marki premium i wszyst-
kie działania są podporządkowane temu, aby 
polskie firmy były coraz bardziej konkurencyj-
ne na zagranicznych rynkach.

– To kierunki bardziej wymagające i kosz-
towne. W jaki sposób państwo chce zachę-
cić eksporterów do rozwijania działalności 
na rynkach pozaunijnych?
Ma w tym pomóc nowy model wsparcia eks-
portu i inwestycji zagranicznych polskich firm, 
który tworzymy. Od 2017 r. działalność roz-
pocznie Polska Agencja Handlu i Inwestycji, 
która w  ramach grupy Polskiego Funduszu 
Rozwoju, zaoferuje przedsiębiorcom konkret-
ne usługi doradcze i instrumenty finansowe. 
Będzie także odpowiedzialna za politykę pro-
mocji polskiej gospodarki. Dzięki temu przed-
siębiorcy zyskają profesjonalne wsparcie, po-
równywalne do tego, które oferują państwa 
wysokorozwinięte. To pozwoli firmom ogra-
niczyć koszty związane z wejściem na rynek 
zagraniczny. Poza tym, przez najbliższe 3 lata 
realizowane będą odrębne programy promo-
cji, które zapewnią eksporterom instrumenty 
wsparcia na takich rynkach, jak Algieria, Indie, 
Iran, Meksyk czy Wietnam. 

– Finansowe wsparcie jest równie ważne 
jak oferta handlowa. Jak będziemy mody-
fikować system w tym obszarze? 
Nowe instrumenty powinny być dostosowa-
ne do realiów, do określonych warunków 
rynkowych na danym obszarze geograficz-
nym. Powinna być np. specjalna oferta na 
rynek irański. Cieszę się, że przedstawiciele 
naszych instytucji finansowych jak KUKE, 
PKO BP czy BGK jeżdżą na misje handlowe 
z przedsiębiorcami, udzielając im odpowiedzi 
na pytania związane z prowadzonymi w cza-
sie tych misji rozmowami. Ważne, by w jed-
nym miejscu scentralizować te instrumenty 
finansowe. Po to tworzymy Polski Fundusz 
Rozwoju, który ma oferować pełną gamę 
finansowania eksportu czy zagranicznych 

inwestycji zarówno instrumentami dłużnymi, 
jak i kapitałowymi.

– Czym nasze spółki mogą konkurować 
na zagranicznych rynkach? Co im daje 
przewagę? 
Dotychczasowe przewagi konkurencyjne 
wynikały w głównej mierze z niskich kosztów 
pracy, co sprawia, że w  polskim eksporcie 
dominują produkty o  niskiej innowacyjno-
ści. Udział tych zaawansowanych technolo-
gicznie kształtuje się na poziomie 8,5 proc. 
I pod tym względem Polska wypada znacz-
nie gorzej nie tylko od krajów Europy Za-
chodniej, ale także od państw Grupy Wy-
szehradzkiej. Aby odwrócić te niekorzystne 
proporcje tworzymy spójny i  kompleksowy 
system wsparcia eksporterów, który stworzy 
warunki do tego, aby polskie firmy chętniej 
angażowały się w  zaawansowane formy 
współpracy, jak joint venture czy w sektorze 
badawczo-rozwojowym.

– Jaki poziom wzrostu eksportu chce-
my osiągnąć dzięki nowemu systemowi 
wsparcia?
Eksport od dwóch dekad intensywnie ro-
śnie. Jest to bardzo ważny czynnik wzrostu 
gospodarczego w Polsce. Musimy pamiętać, 
że 2/3 eksportu realizowane jest przez firmy 
zagraniczne. Chcielibyśmy, żeby pozytywny 
trend wzrostowy był generowany również 
siłą polskich firm, dlatego przygotowaliśmy 
model instytucjonalny wspierania eksportu, 
który pozwoli krajowym przedsiębiorcom bar-
dziej angażować się w działalność na rynkach 
międzynarodowych.

– Co ekspansja zagraniczna daje naszym 
spółkom?
Przede wszystkim pozwala polskim przedsię-
biorcom „zaistnieć” na danym rynku, poznać 
specyfikę prowadzenia biznesu w  odmien-
nych realiach rynkowych i kulturowych. A to 
buduje efekt skali, który umożliwia kreowanie 
polskich marek premium. Tworzy warunki do 
rozwijania bardziej zaawansowanych form 
współpracy, które przekładają się na osiąga-
nie wyższych i bardziej zdywersyfikowanych 
przychodów. Nowa polityka eksportowa za-
pewni wsparcie w rozwoju działalności na ryn-
kach bardziej perspektywicznych, zwłaszcza 
azjatyckim i afrykańskim, które mają znacznie 
wyższy potencjał wzrostu niż rynki unijne.

– Dziękujemy za rozmowę.
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Międzynarodową działalność polskich firm 
wspiera m.in. Program Inteligentny Rozwój 
(PO IR). Mikro, małe i średnie przedsiębior-
stwa mogą ubiegać się o  dotację z  „Go to 
Brand” (poddziałanie 3.3.3 PO IR). Jednym 
z warunków jest wpisywanie się firmy w bran-
że polskiej gospodarki, wskazane przez Mi-
nisterstwo Rozwoju. Wybór 12 gałęzi gospo-
darki poprzedzony został wnikliwą analizą, 
którą przeprowadziły dwie niezależne instytu-
cje specjalizujące się w badaniach społecz-
no-ekonomicznych. Wybrane branże zostały 
uznane za innowacyjne i najbardziej rokują-
ce jeśli chodzi o tworzenie marek rozpozna-
walnych za granicą. Na liście polskich spe-
cjalności znalazła się między innymi polska 
żywność – produkt, którego eksport ma per-
spektywy rozwojowe nie tylko w krajach Unii 
Europejskiej, ale też na rynkach azjatyckich, 
afrykańskich czy północnoamerykańskich. Są 
też meble - ponieważ w branży meblowej od 
lat mówi się o potrzebie wykreowania polskiej 
marki (produkty eksportowe generują wyso-
kie wyniki sprzedaży). 

Marka polska 
Zdobywanie nowych rynków to jeden z czynników warunkujących dynamiczny 
rozwój przedsiębiorstw. Unijne dofinansowanie promocji polskich marek 
poza granicami kraju umożliwia wielu firmom działania, których do tej pory 
nie uwzględniały w swoich planach.

Jachty i łodzie rekreacyjne są jedną z polskich eksportowych 
specjalności. Fot. Boot Duesseldorf

Producent mebli Vox na targach IMM 
w Kolonii. Fot. Beata Michalik
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Wśród eksportowych branż znalazły się 
również kosmetyki, polska moda i segment 
IT/ITC, części samochodowe i  lotnicze, bu-
downictwo, budowa jachtów i łodzi. Za przy-
szłościowy uznano też sektor usług proz-
drowotnych, biotechnologię i  farmaceutykę, 
branżę maszyn i  urządzeń, a  także sprzętu 
medycznego.

Polskie produkty są innowacyjne
Dla każdej z  wybranych 12 branż opraco-
wany zostanie trzyletni program promocji 
obejmujący szereg różnorodnych działań. 
Realizowane też będą programy promocji 
na rynkach perspektywicznych, jak również 
duże przedsięwzięcia promocyjne o  zna-
czeniu światowym, na których prezento-
wany będzie potencjał polskiej gospodarki 
(m.in. udział Polski w targach maszynowych 
w  Hanowerze w  roku 2017 i  EXPO 2017 
w Astanie). 

Eksport wzmacnia konkurencyjność 
małych i średnich firm
Radosław Runowski, Dyrektor Departamentu Internacjonalizacji Przedsiębiorstw,  
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

– Proszę opowiedzieć o idei programu promocji polskich marek? 
Udział w programach promocji umożliwi przedsiębiorcom ekspansję na nowe, perspektywiczne rynki pozau-
nijne, często odległe i kosztowne, których ze względu na istniejące ryzyko i koszty przedsiębiorcy dotąd nie 
brali pod uwagę w swoich planach eksportowych. Na większości z tych rynków działania promocyjne polskich 
przedsiębiorców uzupełnione zostaną o działania informacyjne oraz medialne, które wzmocnią przekaz pro-
mocyjny. Wszystkie działania podejmowane w ramach programu wzmocnione zostaną ideą Marki Polskiej 
Gospodarki, tak aby budować świadomość marki i umacniać jej pozycję na rynkach zagranicznych. Marka 
Polskiej Gospodarki ma promować polskie produkty i polskich przedsiębiorców za granicą, a oparta jest na 
spójnym systemie identyfikacji wizualnej.

– Poddziałanie 3.3.3 Programu Inteligentny Rozwój skierowane jest do sektora MŚP. Dlaczego zdecydo-
wano się na takiego właśnie adresata działań?
Skierowanie tego instrumentu do sektora małych i średnich przedsiębiorstw wynika z założeń Programu In-
teligentny Rozwój. Jednym z najważniejszych celów jest wzmacnianie konkurencyjności firm należących do 
sektora MŚP. Dofinansowanie ma pomóc małym przedsiębiorstwom w rozwoju innowacyjności, a także w in-
ternacjonalizacji – umiędzynarodowieniu ich działalności. Konieczna jest więc realizacja takich działań, które 
pomogą firmom w sprzedaży produktów i usług na rynkach zagranicznych. Najbardziej koncentrujemy się 
oczywiście na przedsiębiorstwach, których oferta powstała w wyniku działań B+R. One bowiem mają najwięk-
szy potencjał zarówno innowacyjny, jak i eksportowy.

– Jakie będą kolejne etapy realizacji programu „Go To Brand”?
Planujemy ogłoszenie kolejnego konkursu w IV kwartale 2016 r. Kwota środków przeznaczonych na dofinanso-
wanie projektów wyniesie 200 mln zł. Budżet tej edycji jest zatem dwukrotnie wyższy od budżetu poprzedniego 
konkursu. Przyjmowanie wniosków zakończy się w połowie grudnia 2016 r.

W branży meblowej od lat mówi się o potrzebie wykreowania 
polskiej marki. Fot. Salone del Mobile
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Zarejestruj się na www.trade.gov.pl!
Praktycznym narzędziem wspierającym polskich eksporte-
rów jest portal www.trade.gov.pl, który skupia polskie firmy 
podejmujące aktywność na rynkach zagranicznych i promuje 
ich ofertę. 

Przedsiębiorca chcąc zarejestrować się na portalu wypełnia 
i wysyła elektroniczną ankietę z danymi firmy. Po jej weryfi-
kacji przez obsługę portalu użytkownik ma pełen dostęp do 
zamieszczonych treści, np. zapytań ofertowych zagranicznych 
kontrahentów, a profil jego przedsiębiorstwa jest widoczny dla 
innych użytkowników.

Głównymi odbiorcami portalu są:
• polskie przedsiębiorstwa eksportujące lub planujące eksport 

swoich towarów/usług; 
• przedsiębiorstwa zagraniczne zainteresowane nabyciem to-

warów lub usług w Polsce; 
• polskie przedsiębiorstwa planujące inwestycje na rynkach 

zagranicznych; 
• zagraniczni przedsiębiorcy planujący inwestycje w Polsce. 

Udział przedsiębiorców w programach pro-
mocji oraz dużych przedsięwzięciach promo-
cyjnych sfinansowany zostanie ze środków 
poddziałania „Go to Brand”, realizowanego 
przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębior-
czości (PARP).

W pierwszej edycji konkursu (do której nabór 
zakończył się w sierpniu) wsparcie otrzyma 
7 branż: Jachty i łodzie, Meble, Polskie spe-
cjalności żywnościowe, Sektor usług proz-
drowotnych, Sprzęt medyczny, Kosmetyki 
oraz IT/ICT. W drugiej edycji konkursu (który 
ma być ogłoszony 10 października br.) swo-
je wnioski będą mogły złożyć firmy z nastę-
pujących segmentów gospodarki: Maszyny 

i urządzenia, Biotechnologia i farmaceutyka, 
Moda polska, Budowa i wykańczanie budowli 
oraz Części samochodowe i lotnicze.

Odzew adekwatny do oczekiwań
Zdaniem Radosława Runowskiego, dyrekto-
ra Departamentu Internacjonalizacji Przed-
siębiorstw w  PARP, efekty pierwszej edycji 
konkursu są satysfakcjonujące. Ponad 500 
złożonych wniosków o  dofinansowanie na 
kwotę ponad 272 mln zł to liczba odpowia-
dająca oczekiwaniom organizatorów pro-
gramu. Najwięcej wniosków pochodziło 
z branży IT/ICT, kosmetycznej oraz polskich 
specjalności żywnościowych. Najmniej wpły-
nęło z branży usług prozdrowotnych, a także 
z branży jachtów i łodzi rekreacyjnych. 

Beata Michalik 

Ministerstwo Rozwoju zaprasza na kon-
ferencję otwierającą projekt „Promocja 
gospodarki w oparciu o polskie marki 
produktowe – Marka Polskiej Gospo-
darki – Brand” (Poddziałanie 3.3.2 POIR) 
oraz dzień otwarty dla przedsiębiorców. 
Impreza odbędzie się 11 października br. 
w Sali pod Kopułą w Ministerstwie Roz-
woju. W  programie m.in. konferencja 
z udziałem przedstawiciela kierownictwa 
Ministerstwa oraz spotkania dla przedsię-
biorców z ekspertami z rynków objętych 
programami promocji. Przedsiębiorcy 
będą mogli uzyskać informację na temat 
nowego systemu wspierania eksportu 
i inwestycji zagranicznych polskich firm 
oraz spotkać się z przedstawicielami in-
stytucji wdrażających instrumenty wspar-
cia dla przedsiębiorców w zakresie inter-
nacjonalizacji. Szczegółowe informacje 
będą dostępne na stronie internetowej 
Ministerstwa Rozwoju.
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Handel zagraniczny często określany jest 
jako „wyższa szkoła jazdy w biznesie”. Nie 
bez powodu. Zakres wiedzy, jaką powinien 
posiadać przedsiębiorca, który chce działać 
na rynkach zagranicznych, jest bardzo ob-
szerny. Kiedy zapłacić cło? Jak odprowadzać 
podatki w eksporcie i  imporcie? Jak dobrze 
spisać umowę i zabezpieczyć się przed nie-
rzetelnymi, zagranicznymi kontrahentami? 

To tylko przykładowe problemy, przed którymi 
staje przedsiębiorca zainteresowany handlem 
za granicą. Biznes.gov.pl pomoże je rozwią-
zać. W  naszym serwisie można skorzystać 
z  poradników na temat m.in finansowania 
i  ubezpieczania transakcji, zawierania kon-
traktów międzynarodowych, kwestii związa-
nych z cłem i podatkami w handlu zagranicz-
nym. Jeśli przedsiębiorca planuje otworzyć 
firmę albo świadczyć usługi, przydatne mogą 
okazać się dostępne na Biznes.gov.pl prze-
wodniki po rynkach krajów UE oraz informa-
cje na temat uznawania kwalifikacji zawodo-
wych w krajach UE.

Punkt kontaktowy Biznes.gov.pl umożliwia 
także załatwienie drogą elektroniczną wielu 
procedur w handlu zagranicznym (np. uzy-
skanie świadectwa pochodzenia towaru). 
Dodatkowo, na Biznes.gov.pl działa Centrum 
Pomocy Przedsiębiorcy, w którym na pytania 
odpowiedzą profesjonalni konsultanci. In-
dywidualne wsparcie dostępne jest poprzez 
wiele kanałów: przez telefon, livechat czy au-
tomatycznie poprzez rozmowę z wirtualnym 
urzędnikiem czy formularz kontaktowy, a na-
wet z pomocą tłumacza języka migowego.

Biznes.gov.pl i dostępny na nim punkt kon-
taktowy dla przedsiębiorców należy do euro-
pejskiej sieci punktów kontaktowych, które 
wspierają w prowadzenia biznesu w  innych 

krajach Unii Europejskiej. Serwis ma również 
swoją wersję anglojęzyczną dostępną pod 
adresem www.businessinpoland.gov.pl, na 
której zagraniczni przedsiębiorcy znajdą in-
formacje o tym, jak prowadzić biznes w Pol-
sce. Mogą także liczyć na wsparcie angloję-
zycznych konsultantów w Centrum Pomocy 
Przedsiębiorcy.

Marianna Sidoroff

Zdobywaj rynki zagraniczne 
z Biznes.gov.pl!
Chcesz handlować z zagranicznym partnerem albo otworzyć firmę w innym 
kraju? Wejdź na stronę biznes.gov.pl. Znajdziesz tutaj wiele przydatnych 
informacji i narzędzi do prowadzenia biznesu za granicą.

Projekt „Rozwój Pojedynczego Punktu 
Kontaktowego trzeciej generacji”, w  ra-
mach którego prowadzony jest serwis Biz-
nes.gov.pl, jest współfinansowany z  Pro-
gramu Polska Cyfrowa. 

http://www.businessinpoland.gov.pl/
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Ekspansja zagraniczna jest skutecznym spo-
sobem na rozwój firmy. Dzięki niej można 
uzyskać m.in. wzrost przychodów, które dalej 
mogą być inwestowane np. w nowe miejsca 
pracy, produkty, ulepszanie procesów pro-
dukcyjnych. Wejście z ofertą na zagraniczne 
rynki sprawia, że firmy uniezależniają się od 
sprzedaży krajowej. Działanie w  międzyna-
rodowym środowisku ułatwia także dostęp 
do nowych technologii, narzędzi oraz dostar-
cza cennych kontaktów biznesowych. 

Poprzez skuteczną ekspansję zagranicz-
ną firmy także zwiększają swój potencjał 

i „odwagę” do zdobywania kolejnych rynków 
i wprowadzania na nie nowych produktów, co 
przekłada na dalszy rozwój biznesu. Co waż-
ne, internacjonalizacja przedsiębiorstw przy-
nosi korzyści także ich otoczeniu. Przyczynia 
się m.in. do wzrostu zatrudnienia i wynagro-
dzeń, promocji gospodarczej regionu oraz 
rozpowszechniania dobrych praktyk w zakre-
sie ekspansji zagranicznej. 

Zyskaj z Programem 
Polska Wschodnia 
Wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie spra-
wy, że mogliby z  sukcesem sprzedawać 
swoje produkty za  granicą. Często barierą 
okazuje się nieznajomość funkcjonowania 
zagranicznych rynków i potrzeb tamtejszych 
klientów. Przedsiębiorcom może także bra-
kować wiedzy i doświadczenia niezbędnych 
do opracowania strategii wyjścia z produktem 
poza krajowy rynek. 

Z  pomocą przychodzi Program Polska 
Wschodnia (POPW). Z myślą o mikro-, małych 

Z Polski Wschodniej 
na zagraniczne rynki 

115 mln euro – to środki Programu 
Polska Wschodnia, przeznaczone dla firm 
zainteresowanych zwiększeniem swojej 
aktywności na zagranicznych rynkach. 
Przedsiębiorcy mogą liczyć na dostosowane 
do ich potrzeb wsparcie, dzięki któremu 
skutecznie umiędzynarodowią swój biznes. 

Fot. Targi Boot w Duesseldorfie 2012 r.
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Efekty Programu Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej

udział ponad  
2 tys. przedsiębiorców

ponad 400  
przedstawicieli samorządów

185 międzynarodowych 
wydarzeń promocyjnych

blisko 1000 kontraktów  
na łączną kwotę prawie 440 mln zł 

wzrost eksportu  
uczestniczących firm o 42% wzrost sprzedaży o 20%

produkcja większa o 17% 470 nowo  
zatrudnionych pracowników

Fundusze Europejskie na wsparcie eksportu

i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) z Polski 
Wschodniej (województwa: lubelskie, podkar-
packie, podlaskie, świętokrzyskie, warmiń-
sko-mazurskie), zainteresowanych umiędzy-
narodowieniem działalności, uruchomiono 
– dostosowane do indywidualnych potrzeb 
firm – Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP. 
Zapewnia ono kompleksowe wsparcie w przy-
gotowaniu firmy do ekspansji zagranicznej. 
Dzięki dofinansowaniu z POPW (maksymalnie 
ok. 0,5 mln zł) przedsiębiorcy – z pomocą do-
radców – przeprowadzą działania prowadzą-
ce do skutecznego wprowadzenia produktów 
(towarów lub usługi) na dany rynek i rozwiną 
efektywnie swoją działalność.

Dotacja umożliwi firmom m.in. wybór rynków 
docelowych i dostosowanie do nich produk-
tów, udział w zagranicznych targach i misjach 
handlowych, nawiązanie relacji z partnerami 
zagranicznymi czy też zakup wartości niema-
terialnych i prawnych. 

Polska Wschodnia z potencjałem
Fundusze Europejskie poprzedniej edy-
cji również pomagały przedsiębiorcom 

zdobywać zagraniczne rynki. Firmy z powo-
dzeniem uczestniczyły w Programie Promocji 
Gospodarczej Polski Wschodniej (PPGPW), 
realizowanym w latach 2009-2015. Program 
zaowocował m.in. zawarciem blisko tysiąca 
kontraktów o łącznej wartości 440 mln zł, co 
znacząco przewyższyło nakłady poniesione 
na jego realizację (budżet PPGPW wyniósł 
ponad 100 mln zł). Więcej na temat Programu 
i jego efektów można przeczytać w rozmowie 
na str. 10 aktualnego numeru.

Przedsiębiorcy z Polski Wschodniej udowod-
nili, że mają znaczący potencjał w zakresie 
ekspansji zagranicznej, dlatego POPW kon-
tynuuje pomoc w tym zakresie. Obecna ofer-
ta jest jednak znacznie szersza. Jej atuty to 
przede wszystkim kompleksowość i  indywi-
dualne podejście do potrzeb przedsiębiorcy. 
Nie może więc dziwić, że działanie „Interna-
cjonalizacja MŚP” cieszy się dużym zainte-
resowaniem. Dzięki wsparciu, jakie oferuje, 
firmy mogą wprowadzić swoją działalność na 
nowe, międzynarodowe tory i czerpać z tego 
wielowymiarowe korzyści. 

Judyta Szóstakowska
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– Program Promocji Gospodarczej Polski 
Wschodniej był pierwszym, który swym za-
sięgiem objął jednocześnie wszystkie pięć 
województw makroregionu: lubelskie, pod-
karpackie, podlaskie, świętokrzyskie i war-
mińsko-mazurskie. Co było jego celem?
Przede wszystkim wzrost konkurencyjności 
i  atrakcyjności gospodarczej tego regionu. 
Chodziło o  przyspieszenie tempa rozwoju 
społeczno-gospodarczego tej części kraju 
zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwo-
ju. Program miał na celu wzrost zaintereso-
wania ofertą inwestycyjną Polski Wschodniej, 
pobudzenie eksportu, zwiększenie napły-
wu inwestycji zagranicznych i  krajowych, 
a przez to zmniejszenie poziomu migracji ze 
wschodnich województw dzięki stworzeniu 
nowych miejsc pracy dla wykwalifikowanych 

pracowników. Miało się to dokonać poprzez 
stymulowanie zainteresowania przedsiębior-
ców inwestycjami w makroregionie i zmianę 
postrzegania Polski Wschodniej przez pozo-
stałe regiony Polski. W tym celu postawiono 
na szeroko rozumianą promocję. Program 
składał się z dwóch komponentów: promocji 
wizerunkowej oraz promocji bezpośredniej. 

– Czy może Pani nakreślić szczegóły obu 
działań?
Promocja wizerunkowa miała zmienić opinię 
na temat makroregionu Polski Wschodniej, 
a  także ukształtować nowy, zdecydowanie 
bardziej pozytywny, jej wizerunek. Obejmowa-
ła dwie kampanie medialne o zasięgu ogólno-
polskim i międzynarodowym – w tym reklamę 
w prasie, Internecie i telewizji, między innymi 
w takich mediach jak: CNN, Al Jazeera, The 
Economist, FT Internet, Polityka, Wprost, 
Newsweek, Onet.pl, Wp.pl. Ponadto kam-
pania wykorzystała potencjał kryjący się 
w obiektach i miejscach publicznych – rekla-
my zamieszczone zostały na przykład na lot-
niskach w Nowym Jorku, Londynie, Frankfur-
cie, Dubaju, Paryżu. Zorganizowane zostały 
konferencje prasowe, seminaria i fora ekono-
miczne, a także liczne spotkania z dziennika-
rzami – w  tym wizyty studyjne dziennikarzy 
z zagranicy. Wszystko po to, by pokazać jak 
wiele do zaoferowania pod względem gospo-
darczym ma Polska Wschodnia.

Marketing bezpośredni natomiast oparty był 
na komunikatach kierowanych do poten-
cjalnych inwestorów i  importerów, w indywi-
dualnym, interaktywnym kontakcie (misje, 
targi, seminaria, fora). Bezpośrednie działa-
nia marketingowe stanowiły najistotniejszy 
element PPGPW. Umożliwiły, z jednej strony 

Wschód się promuje
Polska Wschodnia, przez lata uważana była za tę mniej atrakcyjną pod względem 
gospodarczym, część kraju. Taką opinię – w oczach zarówno krajowych, jak 
i zagranicznych inwestorów, miał zmienić, realizowany w latach 2009-2015, 
Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej. Jakie działania obejmował 
i jakie efekty przyniósł? O szczegółach PPGPW odpowiada Monika Zdrojek 
p.o. Dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego Polskiej Agencji 
Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

Monika Zdrojek,  
p.o. Dyrektora 
Departamentu 

Rozwoju Gospo-
darczego Polskiej 
Agencji  Informacji 

i Inwestycji 
Zagranicznych
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– poznanie i precyzyjne dopasowanie oferty 
inwestycyjnej i eksportowej, zaś z drugiej – 
wzbudzenie i  zwiększenie zainteresowania 
ofertą wśród potencjalnych inwestorów. 

– Zupełnie odrębnym działaniem było stwo-
rzenie portalu...
Tak. W założeniu miał on stanowić dodatko-
wą platformę wymiany informacji, a także być 
źródłem informacji gospodarczych dla poten-
cjalnych inwestorów i przedsiębiorców poszu-
kujących partnerów biznesowych. Obejmuje 
on bowiem bazę danych przedsiębiorców 
z Polski Wschodniej działających w różnych 
segmentach rynku. 

– Na czym polegały działania w  ramach 
marketingu bezpośredniego?
To przede wszystkim udział w wydarzeniach 
i  imprezach targowych zlokalizowanych 
w różnych częściach świata. W sumie w ra-
mach Programu odnotowaliśmy 185 różnych 
wydarzeń, w których wzięło udział 3210 osób 
(2028 przedsiębiorców polskich, 97 zagra-
nicznych, 406 przedstawicieli JST, 679 uczest-
ników forów). 

Mówimy tu o udziale (wraz ze stoiskiem o po-
wierzchni powyżej 100 m²) w 80 międzyna-
rodowych targach branżowych; organizacji 
72  zagranicznych misji wyjazdowych oraz 
11 misji przyjazdowych, 6 wizyt studyjnych dla 
JST, 8 konferencji zagranicznych oraz 6 forów 
gospodarczych. Umożliwiły one bezpośrednią 
prezentację Polski Wschodniej przedsiębior-
com zagranicznym – inwestorom i importerom, 
zainteresowanym nawiązaniem kontaktów han-
dlowych oraz inwestycjami w makroregionie.

– Jakie były rezultaty tych działań? Kto i jak 
skorzystał z udziału w tych wydarzeniach?
Efekty to 997 deklarowanych przez przedsię-
biorców kontraktów (a to stan na październik 
2015  roku), w  sumie opiewające na kwotę 
439 111 294,25 zł. Ale oczywiście to nie je-
dyne owoce tych działań. Szerzej obrazują to 
wyniki badań przeprowadzonych we wrześniu 
2015  roku w  ramach weryfikacji programu 
– w  jego ramach szczegółową ankietę uzu-
pełniło 274 przedsiębiorców. Z pozyskanych 
w ten sposób danych wynika, że uczestnicy 
programu odnotowali: średni wzrost eks-
portu o  42  proc., średni wzrost sprzedaży 
o 20 proc. i średni wzrost produkcji o 17 proc. 
Dwie firmy zadeklarowały wzrost eksportu 
o 200 i 250 procent!

Ponadto poczyniono olbrzymie inwestycje. 
W  nowy sprzęt do realizacji pozyskanych 
kontraktów zainwestowano kapitał na kwo-
tę 45 579 639 zł, w  budowę nowej fabryki: 
11 845 200 zł, a w rozwój zakładu, np. budowę 
nowych linii czy hal produkcyjnych: na kwotę 
16 950 000 zł. Trzy firmy dokonały inwestycji 
w swoje zakłady produkcyjne o wartości po-
wyżej 1 mln zł każda! Odnotowaliśmy również 
wzrost zatrudnienia. W branży jachtowej pracę 
znalazło 82 osób, z czego większość to miesz-
kańcy Polski Wschodniej, w branży meblowej 
– 97, spożywczej – 77 i tak dalej. 

Poza tym, oprócz podpisanych umów i poczy-
nionych inwestycji, uczestnicy zdobyli wartość 
nie do przecenienia – wiedzę, doświadczenie, 
zagraniczne kontakty biznesowe. Mieli możli-
wość rozpoczęcia, a nawet przeprowadzenia 
internacjonalizacji swoich przedsiębiorstw. 
Okazję do wypłynięcia na szerokie wody i roz-
szerzenia skali i zakresu dotychczas prowadzo-
nych działań. Jeden z uczestników programu 
– firma mleczarska zadeklarowała nawiązanie 
współpracy m.in. z takimi krajami jak: Nigeria, 
Arabia Saudyjska, Katar, Kuba, Sudan, Ban-
gladesz, Afganistan. Inne firmy z branży spo-
żywczej w skutek działań podjętych w ramach 
programu współpracują dziś z partnerami z: 
Turkmenistanu, Mongolii, Gujany, Syrii, Jorda-
nii, Gruzji, Hong Kongu, Madagaskaru, Maledi-
wów, Gambii, Filipin, Libii i Kenii.

– Jakie firmy wzięły udział w Programie?
Do udziału w Programie zaprosiliśmy przed-
siębiorców z Polski Wschodniej, przedstawi-
cieli instytucji odpowiedzialnych za rozwój go-
spodarczy regionów – w tym przedstawicieli 
jednostek samorządu terytorialnego. Firmy 
te pochodziły z różnych branż i segmentów 
rynku. Wśród nich znalazły się m.in.: branża 
spożywcza, meblowa, metalowo-maszynowa, 
OZE, BPO, jachtowa, lotnicza. 

Rozmawiała: Katarzyna Hryniewicka

Program Promocji Gospodarczej 
Polski Wschodniej
• Budżet: 24 mln Euro, tj. niemal 100 mln złotych
• Okres realizacji: lipiec 2009 r. – czerwiec 2015 r. 
• Działanie: 1.4 Promocja i współpraca Programu 

Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
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RPO Województwa Dolnośląskiego
 ■ Działanie/Poddziałanie: 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, 1.4.A Tworzenie nowych modeli bizneso-
wych MŚP, 1.4.B Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli bizne-
sowych oraz zwiększenie ekspansji na rynki zewnętrzne, 1.4.C Promocja dolnośląskich przedsiębiorstw na 
rynkach międzynarodowych oraz oferty gospodarczej regionu.

 ■ Na co można otrzymać wsparcie: udział w krajowych lub zagranicznych imprezach targowo-wystawien-
niczych o charakterze międzynarodowym, misjach gospodarczych, wizytach studyjnych, wyszukiwanie 
i dobór partnerów biznesowych na wybranym rynku, projekty wdrażające plany rozwoju eksportu, promo-
cję dolnośląskich przedsiębiorstw i oferty gospodarczej regionu na rynkach międzynarodowych. W ramach 
poddziałania 1.4.A możliwe będą projekty polegające tworzenie długookresowych strategii biznesowych 
oraz krótkoterminowych planów eksportu.

Umiędzynarodowienie czyli internacjonaliza-
cja – te dwa terminy pojawiają się zamiennie 
w dokumentach określających zasady korzy-
stania z funduszy unijnych. Internacjonaliza-
cja ma przyczynić się do wzrostu konkuren-
cyjności przedsiębiorstw. Jest wspierana na 
poziomie regionalnym, co pozwala na lepsze 
dostosowanie wsparcia do potrzeb przed-
siębiorstw, uwzględniając charakterystycz-
ne cechy poszczególnych regionów. Myśląc 
o  zwiększeniu obecności naszej firmy na 
zagranicznych rynkach warto zatem sięgnąć 
do programu regionalnego realizowanego 
w swoim województwie.

Znajdź partnera, skorzystaj 
z doradztwa... i nie tylko
Oferta programów regionalnych (RPO) jest 
w  tym wypadku bardzo szeroka. Możliwe 
jest finansowanie projektów polegających na 
opracowaniu lub wdrażaniu strategii działal-
ności międzynarodowej lub poszukiwanie 
partnerów biznesowych na wybranym rynku. 

Programy regionalne zakładają np. działania 
obejmujące dostosowanie naszego produktu 

lub usługi do wymagań rynku zagraniczne-
go, uzyskanie niezbędnych dokumentów, 
które uprawniają do wprowadzenia produktu 
za granicą czy też zakup linii produkcyjnych 
dostosowanych do potrzeb nowego rynku 
zbytu.

W Polsce Wschodniej
Inaczej do kwestii internacjonalizacji podeszły 
niektóre regiony Polski Wschodniej. Woje-
wództwa podlaskie, podkarpackie i  święto-
krzyskie nie przewidują działań na internacjo-
nalizację skierowanych bezpośrednio do MŚP, 
ponieważ takie możliwości stworzono w pro-
gramie Polska Wschodnia. 

Ofertę wsparcia szczegółowo prezentujemy 
w Biuletynie na stronach 8-9.

Na Podkarpaciu zakłada się natomiast do-
datkowo realizację projektu systemowego, 
obejmującego m.in. promocję gospodarczą 
regionu i stref aktywności gospodarczej w wy-
miarze krajowym i międzynarodowym. 

Maciej Kolczyński

Poniżej zebraliśmy dla Państwa ogólne informacje o planowanych konkursach dedykowanych internacjonalizacji, 
organizowanych w wybranych województwach. Zachęcamy do zapoznania się z materiałem oraz śledzenia aktual-
nych harmonogramów naborów na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Wsparcie eksportu 
w programach regionalnych

www.funduszeeuropejskie.gov.pl
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 ■ Pula środków na dofinansowanie: 58,1 mln zł

 ■ Terminy naboru: od 01.03.2017 r. dla 1.4 A, od 2.01.2017 r. dla 1.4.C, od 30.01.2017 r. dla 1.4.B 

 ■ Instytucja przyjmująca wnioski: Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca, www.dip.dolnyslask.pl

RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 ■ Działanie/Poddziałanie: Działanie 1.5. Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, 
Poddziałanie 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw.

 ■ Na co można otrzymać środki: doradztwo związane z eksportem, działalność firm na rynkach międzynaro-
dowych, udział w targach, wystawach i misjach gospodarczych, wyszukiwanie i dobór partnerów na rynku 
docelowym, stymulowanie kontaktów gospodarczych, promocja gospodarcza regionu. 

 ■ Pula środków na dofinansowanie: 68 mln zł

 ■ Termin naboru wniosków: Od 30 grudnia 2015 r. do osiągnięcia 100% alokacji środków.

 ■ Instytucja przyjmująca wnioski: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 
www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

RPO Województwa Lubelskiego
 ■ Działanie/Poddziałanie: Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP. 

 ■ Na co można otrzymać środki: wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności 
eksportowej np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu.

 ■ Pula środków na dofinansowanie: 281,9 mln zł (mikro, małe przedsiębiorstwa), 188,2 mln zł  
(średnie przedsiębiorstwa) 

 ■ Termin naboru wniosków: Nabór dla mikro i małych firmy zakończył się we wrześniu br.  
Na grudzień 2016 r. planowany jest nabór dla średnich przedsiębiorstw.

 ■ Instytucja przyjmująca wnioski: Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości, www.lawp.eu

RPO Województwa Lubuskiego
 ■ Działanie/Poddziałanie: Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP.

 ■ Na co można otrzymać środki: udział w krajowych lub międzynarodowych targach, wystawach, misjach 
gospodarczych, organizacja targów, misji gospodarczych, tworzenie bezpłatnego systemu informacji i ob-
sługi inwestorów, zdobywanie nowych rynków zbytu, itp.

 ■ Pula środków na dofinansowanie: W całym programie: ponad 56 mln zł, trwające nabory: 15 mln zł

 ■ Termin naboru wniosków: 30.06.-30.12.2016 r.

 ■ Instytucja przyjmująca wnioski: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, www.rpo.lubuskie.pl 

RPO Województwa Łódzkiego
 ■ Działanie/Poddziałanie: Działanie 2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.2.2 Promocja 
gospodarcza regionu.

 ■ Na co można otrzymać środki: przygotowanie i promocja kompleksowych ofert inwestycyjnych, handlo-
wych lub współpracy, tworzenie nowych i rozwój istniejących systemów informacji gospodarczej, organizacja 
i udział w przedsięwzięciach ukierunkowanych na zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej regionu.

 ■ Pula środków na dofinansowanie: 22,1 mln zł 

 ■ Termin naboru wniosków: 12-29.09.2016 r.

 ■ Instytucja przyjmująca wnioski: Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, www.cop.lodzie.pl 

www.dip.dolnyslask.pl
www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl
www.lawp.eu
www.rpo.lubuskie.pl
www.cop.lodzie.pl
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RPO Województwa Opolskiego
 ■ Działanie/Poddziałanie: Działanie 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja.

 ■ Na co można otrzymać środki: wdrażanie nowych strategii biznesowych, wprowadzanie na rynek nowych 
produktów i usług, promocja firm w kraju i za granicą, w tym wchodzenie na nowe rynki, zwiększenie eks-
portu, udział w targach i gospodarczych imprezach promocyjnych.

 ■ Pula środków na dofinansowanie: 34,8 mln zł

 ■ Termin naboru: pierwszy nabór zakończono w II kw. 2016 r. Kolejny nabór planowany jest  
na IV kwartał 2017 r.

 ■ Instytucja przyjmująca wnioski: Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarczego, www.ocrg.opolskie.pl

RPO Województwa Pomorskiego
 ■ Działanie/Poddziałanie: Działanie 2.3 Aktywność Eksportowa.

 ■ Na co można otrzymać wsparcie: wsparcie w ramach grantów na udział firm w misjach  
i targach zagranicą. 

 ■ Pula środków na dofinansowanie: 20 mln zł

 ■ Terminy naboru: Konkurs pierwszy: połowa 2017 r. (5 mln zł). Następne konkursy kolejno, rok po roku: 
2018 r. (6,5 mln zł), 2019 r. (6,5 mln zł), 2020 r. (2 mln zł).

 ■ Instytucja przyjmująca wnioski: Agencja Rozwoju Pomorza S.A., www.arp.gda.pl 

RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 ■ Działanie/Poddziałanie: 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja, Poddziałanie 1.4.1 Promocja gospo-
darcza regionu.

 ■ Na co można otrzymać środki: kompleksowe sieciowe projekty promocji gospodarczej (realizowane 
wspólnie przez min. 5 przedsiębiorstw) w wymiarze krajowym i międzynarodowym, których celem będzie 
zarówno promocja oferty gospodarczej województwa, jak i wzrost napływu bezpośrednich inwestycji (w tym 
zagranicznych) do regionu.

 ■ Pula środków na dofinansowanie: 24,4 mln zł

 ■ Termin naboru wniosków: październik 2016 r.

 ■ Instytucja przyjmująca wnioski: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 
www.rpo.warmia.mazury.pl 

RPO Województwa Zachodniopomorskiego
 ■ Działanie/Poddziałanie: Działanie 1.15 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw.

 ■ Na co można otrzymać wsparcie: Typ 1: wsparcie przedsiębiorstw z obszaru inteligentnych specjaliza-
cji Województwa Zachodniopomorskiego w ekspansji na rynki zagraniczne, w tym: przygotowanie ofer-
ty oraz udział w imprezach targowo-wystawienniczych i misjach gospodarczych, doradztwo w zakresie 
strategii marketingowych, wizerunku, dostosowania wzorniczego oferty oraz ochrony własności intelek-
tualnej, wsparcie w wyszukiwaniu partnerów gospodarczych i tworzeniu sieci dystrybucyjnych, uzyskanie 
dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług na wybrane rynki. Typ 2: organiza-
cję i wdrożenie programu ekspansji dla grup przedsiębiorstw. Typ 3: organizację spotkań, pokazów, giełd 
kooperacyjnych w regionie.

 ■ Pula środków na dofinansowanie: 3,8 mln zł 

 ■ Termin naboru: do 30.09.2016 r.

 ■ Instytucja przyjmująca wnioski: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, 
www.rpo.wzp.pl

www.ocrg.opolskie.pl
www.arp.gda.pl
www.rpo.warmia.mazury.pl
www.rpo.wzp.pl
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Transport intermodalny polega na wykorzy-
staniu do przewozu ładunku przynajmniej 
dwóch rodzajów transportu. Co ważne – na 
całej trasie przewożony towar nie może być 
przeładowywany i przy zmianie środka trans-
portu musi pozostawać wciąż w tej samej jed-
nostce ładunkowej – np. kontenerze. 

Transport intermodalny zajmuje szczególnie 
ważne miejsce w obecnej polityce transpor-
towej UE. W Polsce wciąż jednak ilość ładun-
ków przewożonych w ten sposób odbiega od 
średniej UE, gdyż wynosi około 8% wszyst-
kich ładunków przewożonych koleją, a śred-
nia unijna to 20%. 

Dzięki wsparciu w ramach Program Infrastruk-
tura i Środowisko 2007-2013 zrealizowanych 
zostało wiele inwestycji intermodalnych, pod-
noszących jakość usług transportowych. Przy-
kładowo, w sierpniu 2015 roku zakończyła się 
inwestycja realizowana na terenie Terminala 
Kontenerowego w Kątach Wrocławskich. Dzię-
ki niej spedytorzy i przewoźnicy kolejowi mają 
obecnie do dyspozycji przestrzenny i dobrze 
wyposażony punkt przeładunkowy. Z  kolei 
specjalistyczny terminal BCT we współpracy 
z Zarządem Morskiego Portu Gdynia przebu-
dował i zmodernizował terminal kolejowy. Klu-
czowy dla tej inwestycji był zakup dwóch no-
wych suwnic kolejowych (RMG), które mogą 
pracować z wydajnością przeładunkową wy-
noszącą powyżej 30 kontenerów na godzinę. 
To tylko wybrane z 21 projektów zrealizowa-
nych w  ramach Działania 7.4, mających na 
celu rozwój transportu intermodalnego.

Dalsze wsparcie
Wsparcie transportu intermodalnego jako 
istotnego dla rozwoju gospodarki jest konty-
nuowane w ramach programu Infrastruktura 
i  Środowisko na lata 2014-2020 w  ramach 
Osi Priorytetowej III. Łącznie na Działanie 3.2 
Rozwój transportu morskiego, śródlądowych 

dróg wodnych oraz połączeń multimodal-
nych przeznaczono blisko 1,4 mld euro. Be-
neficjentami powyższego działania w części 
wspierającej transport intermodalny mogą 
być zarządy portów morskich, operatorzy ter-
minali intermodalnych, podmioty zajmujące 
się leasingiem taboru kolejowego oraz pod-
mioty zajmujące się infrastrukturą kolejową.

Mariusz Golak

Do celu z przesiadką
Jednym ze sposobów poprawy jakości i funkcjonowania systemu transportowego 
w Polsce jest rozwój transportu intermodalnego, czyli łączącego różne sposoby 
przewozu towarów. 

Możliwość ekspansji 
na rynki eksportowe
Przemysław Lenk, koordynator ds. funduszy unijnych DCT 
Gdańsk, spółki która zrealizowała projekt „Budowa Termi-
nalu Etap 3: zakup sprzętu – DCT Gdańska bramą do Eu-
ropy Środkowej”

W związku z dynamicznym rozwojem terminalu i dążeniem do 
zwiększenia maksymalnej teoretycznej zdolności ładunkowej 
konieczny był zakup specjalistycznego sprzętu umożliwiające-
go sprawną obsługę zwiększonej masy ładunkowej na termi-
nalu oraz rozbudowa posiadanej infrastruktury spółki. Zakup 
dodatkowego dźwigu STS (oraz komplementarnych wzglę-
dem niego dźwigów RTG i urządzeń towarzyszących) pozwolił 
na zapewnienie optymalnej dla istniejącej infrastruktury pro-
duktywności nabrzeża i dokonywanie operacji terminalowych 
w standardzie portów Europy Zachodniej. 

Projekt ten stanowił konsekwentną realizację wizji rozwoju 
terminalu, będąc działaniem komplementarnym względem 
dwóch poprzednich etapów inwestycji, zakładających po-
wstanie i dynamiczny rozwój głębokowodnego terminalu DCT 
Gdańsk. Realizacja niniejszego projektu przyczyniła się do 
stworzenia przedsiębiorstwom możliwości ekspansji na rynki 
europejskie i rosyjski, dywersyfikacji i optymalizacji wykorzy-
stywanych metod transportu towarów, zwiększenia dostęp-
ności do infrastruktury kolejowej, promocji intermodalności 
transportu oraz zwiększenie znaczenia DCT, jako terminalu 
kontenerowego obsługującego transport z i do Europy Środ-
kowo-Wschodniej poprzez przyciągnięcie nowych linii oce-
anicznych transportujących ładunki kontenerowe.
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Plan rozwoju polskiej infrastruktury transpor-
towej jest ściśle powiązany z ogólnoeuropej-
skim planem budowy Transeuropejskiej Sieci 
Transportowej (w skrócie TEN-T). Jego celem 
jest stworzenie sieci dróg, tras rzecznych 
i morskich, połączeń kolejowych i lotniczych, 
a także budowa i rozwój portów morskich, lot-
niczych i węzłów komunikacyjnych, które za-
pewnią mieszkańcom Unii Europejskiej (oraz 
przedsiębiorcom tu działającym) możliwość 
szybkiego i sprawnego przemieszczania się 
i przewozu towarów. Dlatego ważnym i inte-
gralnym składnikiem TEN-T są inteligentne 
systemy transportowe, których wdrażanie 
przyczynia się do poprawy przepustowości 
sieci, bezpieczeństwa ruchu i  zmniejsze-
nia zanieczyszczenia środowiska. Dzięki 
temu transport na terenie UE będzie nie tyl-
ko sprawniejszy i bardziej efektywny, ale też 
przyjazny dla otoczenia. 

Korytarze dla Unii
Realizacja TEN-T to droga do stworzenia 
efektywnie funkcjonującego systemu trans-
portowego, istotnego dla powstania jednoli-
tego rynku wewnętrznego Unii Europejskiej 
(wszystkie regiony będą dobrze skomuniko-
wane z resztą kontynentu). 

W  2013 roku zmodyfikowano dotychcza-
sowe plany sieci TEN-T (jej budowa jest 

realizowana od 1996 roku, a  w  Polsce od 
2004 roku). Jej osią stała się sieć bazowa, 
której główne trasy przebiegają przez cały 
kontynent – na budowie tejże mają się kon-
centrować działania unijne. Szczególnie 
istotna będzie praca na odcinkach trans-
granicznych, brakujących ogniwach, połą-
czeniach multimodalnych i najważniejszych 
wąskich gardłach. 

Uzupełnieniem sieci bazowej jest sieć kom-
pleksowa zapewniającą dostępność i  łącz-
ność wszystkich regionów Unii. W  Polsce 
w jej ramach dąży się m.in. do zapewnienie 
wszystkim miastom wojewódzkim połączeń 
z siecią bazową.

Ważnym elementem projektu są korytarze 
sieci bazowej TEN-T, czyli trasy najistot-
niejsze dla całego kontynentu. Korytarze 
sieci bazowej przecinają co najmniej dwie 
granice i obejmują, w miarę możliwości, co 
najmniej trzy rodzaje transportu. Przez całą 
Europę wytyczono dziewięć kluczowych 
korytarzy, z czego Polskę przecinają dwa: 
z północy na południe (Morze Bałtyckie – 
Adriatyk) oraz z zachodu na wschód (Mo-
rze Północne – Morze Bałtyckie). Ponadto 
ustanowione zostały węzły sieci bazowej 
TEN-T, do których w  Polsce zaliczone zo-
stały Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Po-
znań, Szczecin, Warszawa, Wrocław. 

W drogę z TEN-T
Polska infrastruktura transportowa jest elementem większej, ogólnoeuropejskiej 
sieci powstającej na terenie całej Unii. Jej efektywna budowa w naszym kraju, 
ze wsparciem środków Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Instrumentu 
„Łącząc Europę”, jest podstawą udanej integracji z resztą kontynentu.

TEN-T oraz POIiŚ – kiedy nabory wniosków?
• Działanie 3.2 POIiŚ: Rozwój transportu morskie-

go, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multi-
modalnych – transport intermodalny
Nabór wniosków od: IV kwartał 2016 r.
Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowa-
nie projektów: 1 mld zł

• Działanie 5.1 POIiŚ: Rozwój kolejowej sieci TEN-T 
– tabor kolejowy
Nabór wniosków od: listopad 2016 r.
Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowa-
nie projektów: 850 mln zł
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Korytarze sieci bazowej mają zostać wdro-
żone do 2030 roku. Połączą 94 główne porty 
Europy (koleją i drogami) oraz 38 kluczowych 
portów lotniczych. W ramach tej sieci zostanie 
zrealizowanych 35 dużych projektów trans-
granicznych. Natomiast sieć kompleksowa 
ma powstać do 2050 roku.

Skąd środki?
Budowa TEN-T w Polsce będzie finansowa-
na ze środków Unii Europejskiej – zarówno 
w ramach Programu Infrastruktura i Środo-
wisko 2014-2020, jak i Instrumentu „Łącząc 
Europę” (CEF).

CEF wspiera rozwój trzech obszarów – sieci 
transportowej, energetycznej oraz telekomu-
nikacyjnej o  wysokiej wydajności. Budżet 
na inwestycje w sektorze transportu wynosi 
24 mld euro, z czego 11,3 mld euro pocho-
dzi z Funduszu Spójności, w ramach którego 
koperta dla Polski wynosi ponad 4 mld euro. 
W latach 2014 i 2015 przeprowadzono nabo-
ry wniosków w ramach CEF – w  ich wyniku 
zatwierdzono 33 polskie projekty na kwotę 
3,84 mld euro dofinansowania z CEF. Nowy 
nabór ruszy jesienią 2016 r.

Dofinansowanie projektów rozwoju dróg, połą-
czeń morskich, wodnych czy kolejowych oferu-
je również Program Infrastruktura i Środowisko 
(POIiŚ) – w ramach naborów przeprowadza-
nych przez Centrum Unijnych Projektów Trans-
portowych. Fundusze będą rozdysponowywa-
ne w  ramach działań 3.1 Rozwój drogowej 
i  lotniczej sieci TEN-T, 3.2 Rozwój transportu 
morskiego, śródlądowych dróg wodnych i po-
łączeń multimodalnych, 4.1 Zwiększenie do-
stępności transportowej ośrodków miejskich 
leżących w sieci drogowej TEN-T i odciążenie 

miast od nadmiernego ruchu drogowego oraz 
Działania 5.1 Rozwój kolejowej sieci TEN-T.

Budujemy drogi (i nie tylko)
Środki z  działania 3.1 POIiŚ będą wspierać 
inwestycje drogowe, które skrócą czasu prze-
jazdu pomiędzy największymi polskimi mia-
stami w Polsce. Budowane będą drogi o du-
żej przepustowości łączące wszystkie miasta 
wojewódzkie z siecią TEN-T i pozwalające na 
skomunikowanie za pomocą dróg szybkiego 
ruchu z Warszawą. Rozwijane będą zarówno 
elementy sieci bazowej, jak i kompleksowej – 
przede wszystkim budowane będą nowe drogi 
oraz obwodnice miast, choć na wsparcie mogą 
liczyć też inicjatywy na rzecz poprawy jakości 
i bezpieczeństwa komunikacji. Środki z działa-
nia 4.1 przeznaczone są na inwestycje w sie-
ci TEN-T, które wyprowadzą nadmierny ruch 
poza granice ośrodków miejskich i poprawią 
ich dostępność transportową. Aby połączyć 
miasta z siecią TEN-T, część środków (w ra-
mach działania 4.2 Zwiększenie dostępności 
transportowej ośrodków miejskich leżących 
poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast 
od nadmiernego ruchu drogowego) jest prze-
znaczona na inwestycje poza siecią drogową 
TEN-T, ale funkcjonalnie z nią powiązane.

Celem Działania 5.1 POIiŚ jest z kolei wzmoc-
nienie roli transportu szynowego w  Polsce 
– główne działania polegać będą na uzupeł-
nianiu luk na głównych liniach (magistralach) 
kolejowych w TEN-T. Istotne będą zwłaszcza 
odcinki łączące ważne ośrodki przemysłowe 
i gospodarcze oraz linie stanowiące elementy 
połączeń portów morskich z zapleczem go-
spodarczym w głębi kraju. 

Arkadiusz Kaczanowski

INSTRUMENT „ŁĄCZĄC EUROPĘ” – NABÓR WNIOSKÓW
W październiku 2016 r. rozpoczną się kolejne nabory wniosków o dofinansowanie projektów infrastrukturalnych 
ze środków CEF. Duże projekty na sieci bazowej będzie można składać w ramach programu wieloletniego, 
gdzie będzie dostępne 750 mln euro w ramach puli ogólnej na nabór projektów ze wszystkich państw człon-
kowskich UE oraz środki pozostające do przyznania w ramach kopert narodowych krajów kohezyjnych. W tym 
samym terminie zostaną rozpoczęte też nabory wniosków w ramach Rocznego Programu Prac, którego budżet 
wyniesie 90 mln euro. 40 mln euro będzie też rozdysponowane w ramach specjalnego konkursu wspierającego 
synergię sektorów transport i energia.

Szczegółowe informacje o priorytetach konkursów oraz procedurze naboru dostępne są na stronie  
www.funduszeeuropejskie.gov.pl/cef.

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/cef
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Common Framework 
– co to takiego? 
Celem konkursu jest wdrożenie do praktyki 
nowych rozwiązań, powstałych dzięki współ-
pracy z  partnerami zagranicznymi, w  wielu 
obszarach tematycznych, wpisujących się 
w POWER. Obejmują one zagadnienia doty-
czące: modernizacji instytucji działających na 
rynku pracy, ułatwiania dostępu do przystęp-
nych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości 
usług zdrowotnych, wspierania przedsię-
biorczości społecznej i integracji zawodowej 
w przedsiębiorstwach społecznych i ekonomii 
społecznej, wyrównywania dostępu do ucze-
nia się przez całe życie, dostosowania syste-
mów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku 
pracy oraz inwestycje w zdolności instytucjo-
nalne i w sprawność administracji publicznej.  
Tematyka konkursu jest bardzo obszerna, 
pozwalając na składanie projektów w ramach 
różnych obszarów. 

Konkurs w  ramach tzw. Common Frame-
work jest nieco odmienny od konkursów 

ogłaszanych na szczeblu krajowym. Jest on 
organizowany w  co najmniej kilku krajach 
w tym samym czasie, w podobnym zakresie 
tematycznym oraz według wspólnie wypraco-
wanych reguł.

Konkurs organizuje CPE, pełniące rolę Insty-
tucji Pośredniczącej dla Działania 4.3 „Współ-
praca Ponadnarodowa” Programu Operacyj-
nego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). 

Przewidywany termin naboru wniosków 
o dofinansowanie w konkursie na projekty 
realizowane w ramach tzw. Common Fra-
mework to koniec września br. 

Czym wyróżniają się projekty?
Projekty współpracy ponadnarodowej w  ra-
mach Common Framework w swojej idei nie 
różnią się zasadniczo od innych projektów 
współpracy ponadnarodowej realizowanych 
w ramach działania 4.3 POWER. Podstawo-
wą różnicą jest obowiązkowe zarejestrowanie 
każdego składanego projektu w europejskiej 
bazie danych, uruchomionej przez służby 
techniczne Komisji Europejskiej, złożenie 
wniosku wraz z  umową o  współpracy po-
nadnarodowej (zamiast listu intencyjnego), 
a  przede wszystkim obowiązkowe zastoso-
wanie tzw. zasady wzajemności. W praktyce 
oznacza ona, że partner ponadnarodowy 
polskiego wnioskodawcy finansuje wszystkie 
swoje działania wyłącznie z własnych źródeł 
– środki pochodzące z  POWER nie mogą 
być przeznaczone na pokrycie jakichkolwiek 
kosztów partnera zagranicznego. Celem wy-
korzystania zasady wzajemności jest ułatwie-
nie stworzenia realnego partnerstwa, które 
zapewni pełne zaangażowanie obu stron 
w  przygotowanie i  realizację projektu po-
przez odpowiedni do zasobów podział zadań 
i obowiązków. Określenie sposobu finanso-
wania współpracy na zasadzie wzajemności 
zapewnia odpowiedni potencjał finansowy 

Common Framework
Centrum Projektów Europejskich (CPE) ogłosiło konkurs na projekty realizowane 
w ramach Common Framework. Na dofinansowanie mają szansę inicjatywy podjęte 
we współpracy z partnerami zagranicznymi, wpisujące się tematyką w POWER.
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partnerów oraz pozwala na uniknięcie ryzyk 
związanych z przepływami finansowymi i trud-
nościami w rozliczaniu tego typu projektów. 

Korzyści ze współpracy
Konkursy na projekty współpracy ponadna-
rodowej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego realizowane są w Polsce od wie-
lu lat. W wyniku współpracy polskich podmio-
tów z partnerami z zagranicy powstało wiele 
wartościowych rozwiązań, wykorzystywanych 
do dnia dzisiejszego oraz dających wiele ko-
rzyści zarówno podmiotom, które je wypraco-
wywały, jak też tzw. odbiorcom ostatecznym, 
czyli osobom bezpośrednio korzystającym 
z pomocy. 

Przykładem może być tutaj projekt pn. „Bio-
energia dla regionu-rozwój sieci współpracy 
między nauką i gospodarką w obszarze od-
nawialnych źródeł energii w  województwie 
łódzkim z  wykorzystaniem rozwiązań nie-
mieckiej sieci deENet”. Projekt ten dotyczył 
współpracy pomiędzy sektorem nauki i biz-
nesu w  Polsce, która jest w  dalszym ciągu 
niewystarczająca, co przekłada się negatyw-
nie na poziom innowacyjności gospodarki.  
W projekcie wypracowano rozwiązanie w po-
staci modelu transferu wiedzy ukierunkowa-
nego na zwiększenie wykorzystania odna-
wialnych źródeł energii w stosunku do źródeł 
tradycyjnych. Na model składa się szereg pu-
blikacji, analiz, rekomendacji, raportów oraz 
dobrych praktyk, wypracowanych w wyniku 
współpracy polsko-niemieckiego zespołu 
eksperckiego (http://www.bioenergiadlare-
gionu.eu/pl/). Efekty projektu, a w szerszym 
kontekście korzyści ze współpracy ponad-
narodowej, można rozpatrywać na kilku 
płaszczyznach:

• inicjowania i  poszerzanie zakresu współ-
pracy (kreowanie wspólnych pomysłów, 
poszukiwanie zewnętrznych źródeł finanso-
wania projektów), co poza bezpośrednim, 
rozwojem osób i  instytucji ma znaczenie 
strategiczne w perspektywie zmniejszania 
się pomocy w ramach EFS w przyszłości; 

• realizacji wspólnych doświadczeń i przedsię-
wzięć, w tym przypadku badawczych, przy 
zaangażowaniu instytucji badawczo-rozwo-
jowych, jednostek naukowo-badawczych 
oraz przedsiębiorstw, pozwalających na wy-
mianę doświadczeń i wzajemne uczenie się; 

• nawiązywania współpracy międzynarodo-
wej w sytuacji, gdy lokalni partnerzy nie są 
w stanie zapewnić specjalistycznej wiedzy 
i know-how z zakresu odnawialnych źródeł 
energii, co oszczędza czas i pieniądze oraz 
daje możliwość rozwoju, dywersyfikacji dzia-
łalności i wzmacniania pozycji na rynku. 

Jest to zaledwie jeden z  wielu przykładów, 
których przybywa wraz z  wdrażaniem ko-
lejnych inicjatyw. Zachęcamy Państwa do 
zapoznania się z  innymi rozwiązaniami, do-
stępnymi w publikacjach CPE. Realizacja pro-
jektów w ramach Common Framework, choć 
jak zawsze w  tego typu przedsięwzięciach, 
obarczona pewnym ryzykiem, daje możli-
wość uczestnictwa w  międzynarodowym 
przedsięwzięciu, przynosząc wiele satysfakcji 
i korzyści, trudnych do osiągnięcia w pracy 
wyłącznie na gruncie krajowym czy lokalnym. 
Zachęcamy do wzięcia w  nim udziału oraz 
w inny konkursach realizowanych w ramach 
działania 4.3 POWER.

Maciej Jamrozik

Tematyka konkursu Common Framework jest bardzo obszerna, 
pozwalając na składanie projektów w ramach różnych obszarów. 

Publikacje CPE można  
znaleźć na stronie:

www.kiw-pokl.org.pl

http://www.bioenergiadlaregionu.eu/pl/
http://www.bioenergiadlaregionu.eu/pl/
www.kiw-pokl.org.pl
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Program Polska Wschodnia
Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP, które  
przewiduje dotacje umożliwiające firmom  
przygotowanie do ekspansji zagranicznej, w tym:

 ■ wybór rynków docelowych i dostosowanie  
do nich produktów finansowanie usług doradczych

 ■ udział w targach i misjach zagranicznych

 ■ nawiązanie relacji z zagranicznymi partnerami

 ■ zakup wartości niematerialnych i prawnych

3
Programy 
Regionalne

Wsparcie dla firm z sektora MŚP 
w zakresie:

 ■ doradztwa przy wdrażaniu nowych 
modeli biznesowych

 ■ poszukiwaniu partnerów na rynkach 
docelowych

 ■ opracowaniu strategii finansowania 
przedsięwzięć eksportowych 
i działalności eksportowej

 ■ przygotowaniu koncepcji wizerunku 
przedsiębiorcy na wybranych rynkach

4

1 Program Inteligentny Rozwój 
 ■ Marka Polskiej Gospodarki: promocja zagraniczna firm 
z 12 najbardziej innowacyjnych polskich branż

 ■ Go to Brand i dotacje dla MŚP na:

• zagraniczne działania informacyjno-promocyjne

• udział w targach branżowych

• udział w indywidualnych bądź grupowych wyjazdowych misjach 
gospodarczych

• organizację przyjazdowych misji gospodarczych

• udział firmy w seminariach, kongresach, konferencjach

• szkolenia, doradztwo w zakresie umiędzynarodowienia działalności

2
Polska Agencja Handlu i Inwestycji

 ■ nowa sieć 69. zagranicznych placówek handlowych:

• będzie organizować zagraniczne misje gospodarcze i targi 

• stworzy programy wsparcia dedykowane poszczególnym rynkom  
lub branżom

• zaoferuje przedsiębiorcom strategie wejścia firm na zagraniczne rynki

• umożliwi im pozyskanie wiedzy o kulturze biznesowej  
danego rynku

•  dokonana weryfikacji kontrahentów zagranicznych
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Horyzont 2020

 ■ wsparcie dla międzynarodowych projektów badawczych 
angażujących co najmniej 3 partnerów z 3 różnych 
państw członkowskich UE lub kraju stowarzyszonego

 ■ nacisk na technologie kluczowe dla wzmacniania 
innowacji

5

Programy 
Interreg
Wsparcie 
innowacyjności, 
konkurencyjności 
i współpracy 
przedsiębiorstw 
na arenie 
międzynarodowej 
w programach:

 ■ Europa 
Środkowa

 ■ Południowy 
Bałtyk

 ■ Region Morza 
Bałtyckiego

6

7
Program Wiedza 
Edukacja Rozwój

 ■ projekty Common Framework 
wspierające inicjatywy realizowane 
z zagranicznymi partnerami  
dotyczące m.in.: 

• modernizacji instytucji rynku pracy 

• stymulowania przedsiębiorczości 
społecznej 

• dostosowania kształcenia do 
potrzeb rynku pracy 

 ■ Międzynarodowe Programy 
Kształcenia na uczelniach (zamiast 
programy wymiany międzynarodowej 
realizowane przez uczelnie wyższe) 

 ■ programy mobilności 
ponadnarodowej m.in. dla osób 
młodych

8 Portal Promocji 
Eksportu: Trade.gov.pl

 ■ baza polskich firm aktywnych na 
zagranicznych rynkach i zapytań 
kontrahentów

 ■ informacje m.in. o: wydarzeniach, 
możliwościach finansowania, 
Branżowych Programach Promocji

9 Usługi Enterprise Europe Network 
 ■ 60 krajów, 600 organizacji, 3000 ekspertów

 ■ 30 ośrodków w Polsce:

• wsparcie dla MŚP w pozyskaniu partnerów zagranicznych,  
w Unii Europejskiej oraz poza UE 

• doradztwo w zakresie możliwości finansowania

• wsparcie transferu innowacji i technologii 

• zapewnienie komunikacji pomiędzy przedsiębiorstwami a Komisją Europejską 
w sprawie warunków prowadzenia działalności gospodarczej w UE
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Dzięki dofinansowaniu do Polski przyjadą 
zagraniczni wykładowcy, na czym skorzysta-
ją zarówno studenci z kraju, jak i uczący się 
w polskich uczelniach cudzoziemcy. Wyróż-
nione w konkursie szkoły wyższe podzielą się 
kwotą 145 mln zł, a pierwsze przedsięwzięcia 
dofinansowane w ramach tego działania ru-
szą już w przyszłym roku.

Na trzy sposoby
Program zakłada trzy formy aktywności 
w edukacji na poziomie wyższym. Po pierw-
sze, realizację programów kształcenia w  ję-
zykach obcych, która ma być skierowana 
zarówno do studentów z Polski, jak i do obco-
krajowców. Po drugie, program ma wspomóc 
realizację międzynarodowych programów 
studiów oraz organizację w Polsce między-
narodowych szkół letnich. Taka integracja 
umożliwi studiowanie cudzoziemcom u nas 
oraz wesprze Polaków chcących odnaleźć 
się w środowisku międzynarodowym. Przed-
sięwzięcia beneficjentów „Międzynarodowych 
Programów Kształcenia” mają przygotować 
cudzoziemców do kontynuowania kształce-
nia lub podjęcia zatrudnienia w  Polsce. Po 
trzecie, dzięki projektom wyłonionym w kon-
kursie, na nasze uczelnie trafią wykładowcy 
z zagranicy, którzy odznaczają się osiągnię-
ciami w pracy naukowej, zawodowej lub arty-
stycznej. „Międzynarodowe Programy Kształ-
cenia” są realizowane w ramach Działania 3.3 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój: „Umiędzynarodowienie polskiego 
szkolnictwa wyższego”.

Ile i dla kogo?
„Międzynarodowe Programy Kształcenia” 
mają trafić nie tylko do dużych uczelni, ale 

i  do mniejszych jednostek, kształcących 
mniej niż 100 studentów w trybie stacjonar-
nym. Wartość pojedynczego projektu będzie 
proporcjonalna do wielkości szkoły wyższej 
i wyniesie od 1,5 mln do 5 mln zł. Na jednego 
uczestnika przewidziano dotację sięgającą 
maksymalnie 30 tys. zł.

NCBR zakłada, że dofinansowanie w ramach 
ok. 60 programów obejmie ok. 1800 studen-
tów. W tym czasie w Polsce może gościć aż 
225 zagranicznych wykładowców.

Wybór najlepszych w toku
Obecnie trwa ocena aplikacji złożonych do 
konkursu. Na dodatkowe punkty w postępo-
waniu mogą liczyć uczelnie, które uczestniczą 
w  międzynarodowej wymianie studenckiej 
czy prowadzą studia o podwójnym dyplomo-
waniu. Kryterium premiującym jest także za-
angażowanie w projekt jak największej liczby 
cudzoziemców. 

Wnioskodawcy zobowiązują się do zrealizo-
wania pełnego cyklu kształcenia na studiach, 
czyli do przeprowadzenia długotrwałych i czę-
sto skomplikowanych projektów. Mimo to za-
interesowanie nowym konkursem NCBR jest 
spore. Do Centrum wpłynęły 183 wnioski na 
łączną wartość 281 mln zł, a po wstępnej we-
ryfikacji do oceny skierowano 166 zgłoszeń.

„Międzynarodowe Programy Kształcenia” 
to pierwszy program NCBR nastawiony na 
umiędzynarodowienie polskich uczelni. Kolej-
ny konkurs zaplanowano na rok 2018, jednak 
nie można wykluczyć innych form wsparcia 
w ramach Działania 3.3 POWER.

Materiały NCBR

Międzynarodowa 
edukacja
Łatwiejszy dostęp do międzynarodowych programów studiów oraz rozwój 
oferty edukacyjnej w językach obcych – to cele nowego konkursu Narodowego 
Centrum Badań i Rozwoju „Międzynarodowe Programy Kształcenia”. 
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Obydwa programy są skierowane do instytu-
cji publicznych i organizacji pozarządowych 
chcących realizować projekty z  zagranicz-
nymi partnerami. W każdym przedsięwzięciu 
musi uczestniczyć przynajmniej jedna instytu-
cja z Polski i z kraju partnerskiego (dla progra-
mu Polska-Białoruś-Ukraina: z Białorusi i/lub 
Ukrainy, dla programu Polska-Rosja: z Obwo-
du Kaliningradzkiego). W  projektach mogą 
jedynie uczestniczyć podmioty, które prowa-
dzą działalność w celu zaspokojenia potrzeb 
publicznych, o niekomercyjnym charakterze. 

Na co wsparcie?
Wspólne przedsięwzięcia mogą dotyczyć 
zachowania i promocji dziedzictwa historycz-
nego i kultury lokalnej. O wsparcie mogą się 
ubiegać m.in. projekty polegające na odbudo-
wie lub renowacji zabytkowych obiektów czy 
tworzeniu systemów informacji turystycznej. 
Możliwe jest także dofinansowanie ochrony 
przyrody i realizacji wspólnych przedsięwzięć 
np. przez parki narodowe. Z kolei działania 
służące ochronie środowiska – w  zakresie 
uzdatniania wody, gospodarki odpadami, 
wykorzystania odnawialnych źródeł ener-
gii, mogą się pojawić jedynie w  przypadku 
programu Polska-Rosja. Takim tematem są 
również wspólne działania na rzecz Morza 
Bałtyckiego i  jego zasobów oraz wspieranie 
energooszczędności.

Priorytetem obu programów jest także 
poprawa jakości i  bezpieczeństwa istnie-
jących połączeń komunikacyjnych oraz 
rozwój niskoemisyjnych systemów trans-
portu. Dofinansowanie może również zostać 

przyznane projektom służącym szybszej 
odprawie na przejściach granicznych – cho-
dzi zarówno o  infrastrukturę, ułatwienia 
proceduralne, jak i  wspólne szkolenia dla 
służb celnych i  granicznych. W  programie 

Współpracuj z partnerami 
ze Wschodu
11 października zostanie otwarty nabór projektów w programie Polska-
-Białoruś-Ukraina, a w przyszłym roku ruszą konkursy w ramach programu 
Polska-Rosja. Beneficjenci, którzy będą realizować projekty ze wschodnimi 
sąsiadami Polski, mogą liczyć na wsparcie do 90% wartości projektu. 
W odróżnieniu od innych programów współpracy terytorialnej, dotacje będą 
wypłacane w formie zaliczek.

Kalendarz wnioskodawcy PL-BY-UA
11  października – konferencja w Bukovelu 

(Ukraina), otwarcie naboru wniosków 

17  października – konferencja „Współpraca 
ponad granicami szansą dla Podkarpacia” 
w Rzeszowie

Szkolenia dla wnioskodawców programu  
Polska-Białoruś-Ukraina z Polski:

8 listopada – Rzeszów

9 listopada – Lublin

16 listopada – Siedlce

17 listopada – Białystok

Więcej informacji  
na stronie internetowej  

programu: www.pbu2020.eu

www.pbu2020.eu
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Polska-Białoruś-Ukraina możliwa jest rów-
nież realizacja prewencyjnych przedsięwzięć 
w zakresie katastrof ekologicznych, klęsk ży-
wiołowych i sytuacji awaryjnych oraz wspólne 
zwalczanie przestępczości zorganizowanej. 

Kiedy i jakie kwoty?
Budżet  programu Polska-Białoruś-Ukraina to 
ponad 183 mln euro. Na pierwszy konkurs, 
który rozpocznie się 11 października i  po-
trwa do 31 grudnia br., przeznaczono ponad 
81 mln euro. Nabór odbędzie się dwuetapo-
wo: najpierw oceniane będą tzw. koncepcje 
projektowe, a najlepsze spośród nich zosta-
ną zaproszone do drugiego etapu konkursu. 
Konkurs obejmuje wszystkie wcześniej wspo-
mniane tematy (tzw. osie priorytetowe). Moż-
na wnioskować o unijne wsparcie dla projektu 
w wysokości od 100 tysięcy do 2,5 mln euro.

Projekty o  mniejszej wartości mogą starać 
się o dofinansowanie (20-60 tys. euro) w ra-
mach naboru na tzw. małe projekty. Tego typu 
konkurs z budżetem ponad 5 mln euro roz-
pocznie się 1 grudnia 2017 r. Tematyka przed-
sięwzięć powinna dotyczyć promocji kultury 
lokalnej i zachowania dziedzictwa historycz-
nego. Ponad 52 mln euro z programu wes-
prze realizację dużych projektów infrastruk-
turalnych, które zostały już wybrane w trybie 
pozakonkursowym przez partnerów projektu.

• Polska: województwo podlaskie, lubelskie, podkarpac-
kie oraz wschodnia część mazowieckiego (podregion 
ostrołęcko-siedlecki);

• Białoruś: obwód brzeski, grodzieński, miński i homelski;
• Ukraina: obwód lwowski, wołyński, zakarpacki, ró-

wieński, tarnopolski oraz iwanofrankowski.

Program Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 (przykład zrealizowanego projektu)

Polski beneficjent: Gmina Biszcza

Rozwój współpracy w dziedzinie turystyki uzdrowiskowo-sanatoryjnej  
na pograniczu polsko-ukraińskim (1,8 mln EUR z EISP i EFRR)

Pokłady wód mineralnych i bogate złoża torfu o właściwościach leczniczych to naturalne walory rejonu 
kiwerciwskiego w obwodzie wołyńskim oraz powiatu biłgorajskiego w województwie lubelskim. Celem 
projektu było odpowiednie ich zagospodarowanie, a w konsekwencji – rozwój turystyki uzdrowiskowej. 
Dzięki projektowi powstał nowoczesny kompleks hydroterapeutyczny, wybudowany we wsi Hremia-
cze. Utworzono ponadto ośrodek informacji turystycznej, dysponujący sprzętem do rekreacji. Sprzęt 
ten turyści i kuracjusze wykorzystują na nowych szlakach – pieszym, rowerowym i wodnym – wytyczo-
nych i oznakowanych w ramach działań projektowych.

Na współpracy zyskał również polski beneficjent. Gmina Biszcza, której problemem był brak formal-
nego statusu uzdrowiska uniemożliwiający utworzenie ośrodka sanatoryjnego, opracowała doku-
mentację niezbędną do ubiegania się o status gminy uzdrowiskowej. Cenną pomocą dla gminy były 
spotkania z partnerem ukraińskim. Dla specjalistów z zakresu leczenia uzdrowiskowego i sanatoryj-
nego zorganizowano m.in. forum wymiany doświadczeń.

Obszar wsparcia programu PL-BY-UA
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• Polska: podregiony gdański, trójmiejski, starogardzki, elbląski, olsztyński, ełcki i suwalski, a także podre-
gion słupski i białostocki (tu może zostać wydane maksymalnie 10% środków programu), Warszawa;

• Rosja: Obwód Kaliningradzki, Moskwa.

Kaliningrad Region

olsztyński

elbląski

starogardzki

gdański

słupski

trójmiejski

ełcki

suwalski

białostocki

Pomorskie Region, Poland

Kaliningrad Region, Russia

Warmińsko-Mazurskie Region, Poland

Podlaskie Region, Poland

Program Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 (przykład zrealizowanego projektu)

Polski beneficjent: Gmina Miasta Sopot

Ochrona wód przybrzeżnych Bałtyku – Nefta Balt II (7,3 mln EUR z EISP i EFRR)

Najważniejszym celem projektu była budowa układu kolektorowego odprowadzającego wody 
opadowe w głąb Zatoki Gdańskiej oraz budowa zbiornika retencyjnego na Potoku Babidolskim. 
Dzięki temu wzmocniono domy położone w dolnym Sopocie, chroniąc je przed podtopienia-
mi. Poprawił się również stan czystości wód w sopockich kąpieliskach. Partner projektu, gmi-
na Tolkmicko, wykonała zintegrowany system kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wodynia,  
Pogrodzie, Chojnowo, Nowinka, Brzezina i  Przybyłowo. Natomiast partner rosyjski – gmina  
Mamonowo – przygotowała koncepcję systemu oczyszczania wód opadowych na bazie doświad-
czeń Gminy Miasta Sopotu. Wszystkie te inwestycje są niezbędne dla zapewnienia lepszego od-
prowadzania wód opadowych na wybrzeżu Bałtyku.

Obszar wsparcia programu PL-RU

Program Polska-Rosja dysponuje funduszem 
w  wysokości 61,9 mln euro. Projekty będą 
mogły starać się o wsparcie w wysokości od 
100 tysięcy do 2,5 mln euro. Konkursy progra-
mu ruszą w II kwartale 2017 r. – szczegółowe 

informacje zostaną umieszczone na stronie 
internetowej poprzedniej edycji programu: 
www.lt-pl-ru.eu

Aleksandra Reduch

www.lt-pl-ru.eu
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Horyzont ma ułatwić współpracę sektora pu-
blicznego i prywatnego w zakresie stawiania 
czoła wyzwaniom stojącym przed europej-
skim społeczeństwem. Program opiera się na 
trzech głównych priorytetach: 
• doskonałej bazie naukowej, 
• wiodącej pozycji w przemyśle oraz 
• wyzwaniach społecznych. 

Doskonała baza naukowa 
Priorytet ten sprzyja m.in. przyciąganiu naj-
lepszych naukowców oraz nawiązywaniu 
ich współpracy w całej Europie. Składa się 
z czterech celów szczegółowych. W ramach 
pierwszego z nich można sięgnąć m.in. po 
granty na badania pionierskie Europejskiej 
Rady ds. Badań Naukowych wspierające 
najlepszych młodych i  uznanych naukow-
ców oraz ich zespoły. Cel drugi – Przyszłe 
i  powstające technologie wspiera współ-
pracę badawczą, mającą na celu rozwijanie 
przełomowych technologii i innowacji. Kolej-
ny z nich, tj. Działania „Marie Skłodowska
Curie” zapewnia natomiast możliwości 
szkolenia i rozwoju kariery, zarówno młodym, 
jak i doświadczonym naukowcom oraz two-
rzenie sieci instytucji i  współpracę między-
sektorową na rzecz budowania kapitału ludz-
kiego w  B+R+I. Infrastruktura badawcza 

Sięgać po 
europejski Horyzont 
Z budżetem prawie 80 mld euro Horyzont 2020 to największy w historii UE 
program w zakresie badań naukowych i innowacji. Dzięki jego realizacji w latach 
2014-2020 ma zostać stworzony system finansowania innowacyjnych rozwiązań, 
produktów lub technologii – począwszy od stworzenia koncepcji, poprzez 
badania, a skończywszy na ich wdrożeniu. 

Kto może skorzystać z programu? 
• projekty są realizowane w ramach konsorcjów składających 

się przeważnie z 3 partnerów z 3 różnych państw członkow-
skich UE lub kraju stowarzyszonego;

• w przypadku grantów Europejskiej Rady ds. Badań Nauko-
wych, instrumentu dla MŚP, wybranych działań Marii Skło-
dowskiej-Curie, a także działań koordynacyjnych i wspiera-
jących, projekty mogą realizować podmioty indywidualne.
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to dostęp do najlepszych europejskich infra-
struktur badawczych.

Wiodąca pozycja w przemyśle
W przypadku tego priorytetu wspierane jest 
większe zaangażowanie przedsiębiorstw w in-
westycje w badania naukowe i innowacje oraz 
współpracę ze środowiskiem naukowym. 
Nacisk kładzie się na technologie kluczowe 
dla wzmacniania innowacyjności gospodarki 
europejskiej, takie jak technologie informa-
cyjno-komunikacyjne i kosmiczne, nanotech-
nologie czy biotechnologia, które znajdują 
powszechne zastosowanie w przemyśle oraz 
życiu codziennym. 

Horyzont 2020 zapewnia dedykowane wspar-
cie dla pojedynczych MŚP oraz ich konsorcjów, 
by mogły wdrożyć na rynku swoje innowacyj-
ne pomysły. Często wiążą się one z ryzykiem, 
które zniechęca potencjalnych inwestorów.

Filar ten oferuje także preferencyjne instru-
menty finansowe dedykowane rozwojowi 
i wdrażaniu projektów B+R+I.

Wyzwania społeczne
Priorytet wspiera działania od etapu badań do 
wprowadzenia rozwiązań na rynek, duży na-
cisk kładąc na działania takie jak pilotaże, de-
monstracje, powielanie rynkowe, wsparcie dla 
zamówień publicznych oraz wejście na rynek. 
UE określiła siedem priorytetowych wyzwań, 
w ramach których można starać się o wspar-
cie projektów, które znajdują rozwiązania 
współczesnych problemów cywilizacyjnych 
i mogą przynieść realne korzyści mieszkań-
com Europy (popatrz poniżej).

Współpraca w wielu obszarach
Uzupełnieniem trzech opisanych wcześniej 
priorytetów są dwa programy horyzontalne. 
Pierwszy z nich – upowszechnianie dosko
nałości i  zapewnienie szerszego uczest
nictwa – ma na celu wykorzystanie europej-
skiego potencjału badawczego oraz zadbanie 
o to, by korzyści z gospodarki opartej na in-
nowacjach były jak największe oraz szeroko 
rozpowszechniane w całej Europejskiej Prze-
strzeni Badawczej. Oznacza to m.in.:
•  działania w zakresie poszerzania bazy ba-

dawczej w Europie, rozwijania współpracy 
naukowo-badawczej między wiodącymi 
ośrodkami z  krajów lepiej rozwiniętych 
a  wschodzącymi centrami doskonałości 
w państwach upowszechniających, 

•  wsparcie uniwersytetów oraz innych insty-
tucji badawczych, by przyciągały wysokiej 
klasy specjalistów, 

•  stworzenie transnarodowej sieci krajowych 
punktów kontaktowych, 

•  oferowanie usług i porad ekspertów dla de-
cydentów na szczeblu krajowym lub regio-
nalnym oraz – rozwój współpracy instytucji 
B+R – tych mniej rozwiniętych z wiodącymi 
instytucjami badawczymi w Europie, a tak-
że krajowymi lub regionalnymi władzami. 

Drugi cel to nauka z udziałem społeczeń
stwa i dla społeczeństwa. Tu nacisk położo-
ny jest na rozwój współpracy tych dwóch śro-
dowisk, celem pozyskaniem nowych talentów 
dla badań i innowacji. 

Wszystko to uzupełniają dodatkowo działania 
Wspólnego Centrum Badawczego oraz Eu-
ropejskiego Instytutu Innowacji i Technologii, 
a także unijne badania jądrowe w ramach pro-
gramu EURATOM.

Priorytetowe wyzwania społeczne
• zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan;
• bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód 

śródlądowych oraz biogospodarka;
• bezpieczna, czysta i efektywna energia;
• inteligentny, zielony i zintegrowany transport;
• działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowcami;
• Europa w  zmieniającym się świecie – integracyjne, innowacyjne i  refleksyjne 

społeczeństwa;
• bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli.
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dwie o wartości 50 zł.

Do wygrania karty upominkowe 
do jednej z sieci księgarskich 
– jedna o wartości 100 zł oraz 

Zrealizowałeś ciekawy projekt 
dofinansowany z Funduszy Europejskich  
lub znasz taki projekt w twojej okolicy? 

Dodaj krótki opis i zdjęcia, filmy 
lub prezentację projektu do Mapy 
Dotacji poprzez formularz na stronie 
www.mapadotacji.gov.pl.

Szczegółowe zasady konkursu oraz listę zwycięzców 
poprzedniej edycji można znaleźć na stronie: 

www.mapadotacji.gov.pl

WEŹ UDZIAŁ 
W KONKURSIE!

Ważne: w konkursie mogą wziąć udział osoby posiada-
jące prawa autorskie do materiałów oraz opisu projektu, 
a także dysponujące oświadczeniami do wykorzystania 
wizerunku osób uwiecznionych na zdjęciach.

I jak tego dokonać? 
Dla podmiotów planujących swoją przygodę 
z  Horyzontem 2020 kluczowym dokumen-
tem są dwuletnie „programy pracy” (ang.: 
Work Programmes), które oprócz terminów 
zaproszeń do składania wniosku opisują, ja-
kie konkretnie badania naukowe i innowacje 
będą wspierane. Doprecyzowują one ponad-
to podmioty, które mogą startować w danym 
konkursie. 

„Programy pracy” (Work Programme) znaj-
duje się na „Portalu Uczestnika” (Participant 
Portal), dostępnym pod adresem http://bit.ly/
H2020PP. Za jego pośrednictwem, po uprzed-
niej rejestracji Beneficjenta, składane są wnio-
ski aplikacyjne (co ważne – tylko w  wersji 

elektronicznej). „Portal Uczestnika” to także 
dobre narzędzie do znalezienia partnera, 
z którym można realizować projekt.

Po zakończeniu naboru propozycja jest oce-
niana przez niezależnych ekspertów w danej 
dziedzinie, w oparciu o ustalone kryteria. Etap 
ten może potrwać maksymalnie 5 miesięcy. 
Jeśli projekt zostanie wybrany, w ciągu 3 mie-
sięcy podpisywana jest z Komisją Europejską 
umowa o  dofinansowanie. W  niej zostaną 
m.in. ostatecznie potwierdzone działania, ja-
kie zostaną podjęte w ramach projektu, jaki 
będzie okres jego trwania, jaka będzie jego 
struktura finansowania.

Maciej Kolczyński

Dla polskich uczestników Horyzontu 2020 bezpłatne usługi m.in. w zakresie konsultacji i mentoringu, wspar-
cia przy przygotowaniu wniosków projektowych, poszukiwania zagranicznych partnerów do konsorcjów oraz 
wsparcia międzynarodowego sieciowania oferuje Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE 
(KPK) oraz Sieć KPK, skupiająca ekspertów z KPK oraz 11 Regionalnych Punktów Kontaktowych ulokowanych 
w największych ośrodkach akademickich w całej Polsce. 
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE działa przy Instytucie Podstawowych 
Problemów Techniki PAN.
Adres: ul. Krzywickiego 34, 02-076 Warszawa, tel. +(48 22) 828 74 83, www.kpk.gov.pl, kpk@kpk.gov.pl

www.mapadotacji.gov.pl
www.mapadotacji.gov.pl
http://bit.ly/H2020PP
http://bit.ly/H2020PP
www.kpk.gov.pl
kpk@kpk.gov.pl
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Aktualności

Fundusze szkolą
Ministerstwo Rozwoju rozstrzygnęło „Konkurs 
dotacji na działania edukacyjne w  zakresie 
Funduszy Europejskich na lata 2014-2020” dla 
partnerów społeczno-gospodarczych. Jesienią 
2016 r. ruszają szkolenia warsztaty, seminaria, 
i konsultacje dedykowane przedsiębiorcom, or-
ganizacjom pozarządowym. W sierpniu 2016 r. 
rozpoczął się projekt dedykowany dziennika-
rzom mediów lokalnych i regionalnych. 

Spotkania realizowane będą w całej Polsce, 
a  udział w  nich jest całkowicie bezpłatny. 
Dla uczestników przewidziano łącznie 4500 
miejsc. Działania będą prowadzone do paź-
dziernika 2017 r.

Michał Siestrzencewicz-Kuczuk

„Fundusze Europejskie 
na jedynce prasy 
lokalnej i regionalnej”

„Infrastruktura i rozwój  
– Laboratorium Funduszy 
Europejskich 2014-2020  
– II edycja”

„Atlas dla  
przedsiębiorcy  
2014-2020”

„Fundusze Europejskie 
dla organizacji 
pozarządowych w Polsce”

Projekt obejmuje: Warsztaty i webinaria wprowadza-
jące do tematyki Funduszy Europejskich, przedstawie-
nie atrakcyjnych sposobów pisania o funduszach oraz 
prezentowania treści z tego zakresu w formie infografik. 

Uczestnicy: dziennikarze mediów lokalnych 
i regionalnych. 
Organizator: Stowarzyszenie Gazet Lokalnych.

Projekt obejmuje: Warsztaty, konsultacje indywidu-
alne oraz szkolenia e-learningowe poświęcone moż-
liwościom realizacji przez przedsiębiorców projektów 
dofinansowanych z Funduszy Europejskich. 

Uczestnicy: przedsiębiorcy. 
Organizator: Krajowa Izba Gospodarcza.

Projekt obejmuje: Seminaria, warsztaty, webinaria 
oraz konsultacje indywidualne poświęcone zasadom 
i  możliwościom wsparcia z  Funduszy Europejskich, 
realizacji projektów innowacyjnych, współpracy B+R. 

Uczestnicy: przedsiębiorcy. 
Organizator: Konfederacja Lewiatan.

Projekt obejmuje: Seminaria informacyjne, warsztaty, 
webinaria, szkolenia e-learningowe, konsultacje indywi-
dualne z zakresu pozyskiwania Funduszy Europejskich 
na realizację projektów dla NGO. 

Uczestnicy: przedstawiciele organizacji 
pozarządowych. 
Organizator: Towarzystwo Amicus.

LISTA PROJEKTÓW
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Z  raportu przygotowanego przez Fundację 
Startup Poland wynika, że prawie 60 proc. 
start-upów w Polsce, finansowanych jest ze 
środków własnych. Start-upy mogą jednak 
sięgnąć po zupełnie inne źródła. Wśród nich 
znajduje się uruchomiony w  tym roku Pro-
gram Start in Poland. Kierowany jest bezpo-
średnio do innowacyjnych start-upów loka-
lizujących swój biznes w Polsce i obejmuje 
wszystkie stadia ich rozwoju: inkubację, ak-
celerację i fazę szybkiego wzrostu. Program 
przewiduje także większe otwarcie dużych 
przedsiębiorstw – prywatnych i tych z udzia-
łem Skarbu Państwa – na innowacje realizo-
wane przez polskie start-upy. Efektem tych 
działań będzie rozwój tych ostatnich poprzez 
dostęp do potencjału dużych firm. 

Na większą skalę
Pierwszy etap programu Start in Poland już 
działa. Pilotażowy konkurs Scale UP służą-
cy opracowaniu i  przeprowadzeniu progra-
mów akceleracyjnych uruchomiony został 
15 czerwca 2016 r., a nabór wniosków trwał 
do 15 września br. Głównym zadaniem Sca-
le  UP jest opracowanie i  przeprowadzenie 
programów akceleracyjnych, w których star-
t-upy będą mogły rozwijać się we współpracy 
z dużymi przedsiębiorstwami. Dzięki nim star-
t-upy będą mogły uzyskać nie tylko wsparcie 
finansowe, ale również dostęp do wysokiej 
klasy mentorów, zasobów, kompetencji, in-
frastruktury, nowych klientów i  rynków zby-
tu. Efektem Scale UP będzie komercjalizacja 
innowacyjnych rozwiązań proponowanych 
przez start-upy, w tym produktów i usług, które 
będą odpowiedzią na zidentyfikowane w toku 
programu potrzeby dużych przedsiębiorstw.

Scale Up rozpocznie się wyborem podmio-
tów posiadających doświadczenie w realiza-
cji działań o charakterze akceleracyjnym. Na-
stępnie wyłonione w konkursie akceleratory 

będą organizowały nabór start-upów, co na-
stąpi w IV kwartale 2016 r. W efekcie start-upy 
we współpracy z dużymi przedsiębiorstwami, 
akceleratorami korporacyjnymi i  np. fundu-
szami seed/venture capital czy jednostkami 
naukowymi, realizować będą kompleksowe 
programy akceleracji. Na programy akcele-
racyjne dla startupów przeznaczono 35 mln 
złotych. 

Start in Poland to także wsparcie kapitałowe 
start-upów w  fazie inkubacji i  fazie rozwoju. 
Funduszami przeznaczonymi na ten cel za-
rządzać będzie Polski Fundusz Rozwoju. Za-
kończenie prac przygotowawczych i  rozpo-
częcie działania komponentów kapitałowych 
planowane jest na IV kwartał 2016 r. – I kwar-
tał 2017 r. Na te działania przeznaczona jest 
kwota ok. 2,8 mld złotych.

Marta Borowska

Wystartuj w Polsce!
W Polsce działa już blisko 2,5 tys. start-upów. Niezależność, młodość, 
innowacyjność – to ich główne cechy, które pociągają firmy i inwestorów 
zainteresowanych ich rozwojem. Wsparcie w tym zakresie oferuje także  
rządowy program Start in Poland.

START IN POLAND
Budżet: ok 2,8 mld zł

Odbiorcy programu: start-upy (odbiorcy 
ostateczni) oraz akceleratory, duże przed-
siębiorstwa, w tym spółki z udziałem Skar-
bu Państwa (odbiorcy pośredni)

Cel: wsparcie star-tupów w Polsce od fazy 
inkubacji, przez fazę akceleracji po fazę 
szybkiego rozwoju, a także dostęp młodych 
firm do potencjału dużych przedsiębiorstw 

Terminy: program Scale UP – nabór wnio-
sków dla akceleratorów do 15 września 
2016 r., nabór start-upów – IV kwartał 
2016 r.; etap wsparcia kapitałowego star-
tupów w  fazie inkubacji i w  fazie rozwoju 
IV  kwartał 2016 r. – I kwartał 2017 r.   
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Nakręć się na sukces i wygraj 100 tys. 
na promocję swojego pomysłu 
Stworzyłeś własny biznes lub zrealizowałeś ciekawy 
pomysł dzięki Funduszom Europejskim? Czas pokazać 
go światu w naszym konkursie i... przy okazji wygrać 
nagrody, które jeszcze bardziej go nakręcą! 

Co zrobić, żeby wziąć udział w konkursie? 
Do 15 października 2016 r. wyślij film, w którym opo-
wiesz o  swoim pomyśle powstałym dzięki dofinan-
sowaniu z  Funduszy Europejskich, pokażesz swoją 
pracę, pochwalisz się sukcesami. Nakręć go czym 
tylko chcesz: telefonem komórkowym, kamerą, apa-
ratem fotograficznym. Ważne, aby film nie był dłuższy 
niż 4 minuty. Swój film możesz zgłosić za pośrednic-
twem formularza dostępnego na stronie konkursu:  
www.funduszeeuropejskielubieto.interia.pl 

Najciekawsze filmy zaprezentowane zostaną na stronie 
konkursu, a spośród opublikowanych nagrań komisja 
konkursowa wspólnie z internautami wybierze trzy, któ-
rych autorzy otrzymają wartościowe nagrody.

Pytania? 
Regulamin dostępny jest na stronie konkursu. Jeżeli 
masz pytania na temat konkursu skontaktuj się z orga-
nizatorem: konkurs@firma.interia.pl 

Konkurs organizowany jest przez grupę Interia.pl we 
współpracy z Ministerstwem Rozwoju.

Osoby niepracujące, nieuczące się, ani nieszkolące 
się, przede wszystkim mogą wziąć udział w projek-
tach, które oferują ciekawe szkolenia, a nawet wspar-
cie przy zakładaniu własnej firmy. Można skorzystać 
m.in. z: doradztwa zawodowego, bezpośredniej po-
mocy w znalezieniu pracy, kursów zawodowych czy 
studiów podyplomowych, staży i  praktyk u  praco-
dawców, dotacji na założenie własnej działalności 
gospodarczej.

W Programie Polska Wschodnia osoby poniżej 35 roku 
życia mogą skorzystać z platform startowych dla no-
wych pomysłów. W specjalnych ośrodkach mogą uzy-
skać wsparcie na innowacyjny pomysł na biznes i otwar-
cie firmy.

Fundusze Europejskie pomagają także uczelniom popra-
wić ofertę dla studentów. Dzięki temu uczelnie mogą za-
oferować m.in. programy stażowe, certyfikowane szkole-
nia i zajęcia warsztatowe, wizyty studyjne u pracodawców. 

Szkoły wyższe mogą pozyskać fundusze także na progra-
my studiów doktoranckich – w tym we współpracy z jed-
nostkami badawczymi z kraju i zagranicy. Warto zaintere-
sować się inicjatywami Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Więcej informacji o Funduszach 
Europejskich dla młodych można znaleźć na 
www.funduszeeuropejskie.gov.pl/mlodzi

NAGRODY DLA AUTORÓW FILMÓW 
• kampania reklamowa za 100 tysięcy zł  

na portalu www.interia.pl, 
• nagroda pieniężna o wartości 20 tysięcy zł, 
• dron DJI PHANTOM 

NAGRODY DLA INTERNAUTÓW 
GŁOSUJĄCYCH NA FILMY 
Z nadesłanych filmów stworzymy „galerię wideo”, 
w której od 27 października do 30 listopada 2016 r. 
każdy internauta będzie mógł dowiedzieć się, jak 
osiągnąć sukces dzięki wsparciu Funduszy Euro-
pejskich oraz skomentować najbardziej interesujące 
projekty. Spośród najciekawszych komentarzy komi-
sja konkursowa wybierze 5. Ich autorzy otrzymają 
bony do sklepu internetowego w wysokości 500 
złotych (x4) i 700 (x1) złotych.

Fundusze Europejskie dla młodych
W najbliższych latach Fundusze Europejskie stawiają na młodych. Oprócz 
pomocy finansowej, oferują wsparcie w postaci szkoleń, staży czy doradztwa. 
Możliwości jest wiele.

www.funduszeeuropejskielubieto.interia.pl
konkurs@firma.interia.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl/mlodzi
www.interia.pl
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 █ Marcin z Warszawy: Chciałbym zacząć 
rozwijać swoją firmę na rynkach międzyna-
rodowych, ale nie wiem, jak poruszać się 
w  tych zagadnieniach. Gdzie mogę uzy-
skać pomoc?

Wyjście z ofertą poza granicę naszego kraju 
wydaje się dużym wyzwaniem, szczególnie 
w opinii właścicieli i menedżerów mniejszych 
firm.  Polskie firmy, szczególnie te najmniej-
sze, nie są w  tych kwestiach pozostawio-
ne same sobie. Do ich dyspozycji jest wiele 
usług ułatwiających rozpoczęcie i rozwinięcie 
działalności na skalę międzynarodową. 

Pomocnym narzędziem dla obecnych i przy-
szłych eksporterów jest portal www.trade.gov.pl.  
Znajdują się na nim ogólne informacje do-
tyczące m.in. warunków prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej na poszczególnych 
rynkach, źródeł wsparcia doradczego i finan-
sowego dla eksporterów, w  tym informacje 
o dofinansowaniu z UE, adresów wydziałów 
promocji handlu i inwestycji ambasad i kon-
sulatów RP oraz innych podmiotów wspierają-
cych wymianę handlową. Na portalu znajdują 
się także przewodniki po wybranych rynkach 
oraz poradniki jak zarejestrować działalność 
w  danym kraju. Ponadto portal umożliwia 
eksporterom bezpośrednie poszukiwanie za-
granicznych odbiorców i klientów – można na 
nim umieszczać własną ofertę współpracy, 
a także przeglądać ogłoszenia i przetargi pu-
blikowane przez podmioty z zagranicy.

Dużą pomoc i  rzetelne doradztwo związane 
z rozpoczynaniem i prowadzeniem działalno-
ści na rynkach zagranicznych oferują instytu-
cje działające w ramach sieci Centrów Obsłu-
gi Inwestorów i Eksporterów (COIE). Celem 
tej sieci jest tworzenie przyjaznych warunków 
dla podejmowania bądź wzrostu aktywności 
mikro i  małych przedsiębiorstw na rynkach 
międzynarodowych, a  także dalszy rozwój 
eksportu. W  ramach usług COIE przedsię-
biorcy mogą skorzystać m.in. z bezpłatnych 
konsultacji i dostępu do informacji w zakresie 

niezbędnym do planowania, organizowania 
i realizacji eksportu lub inwestycji poza gra-
nicami Polski oraz wsparcia w wyszukiwaniu 
partnerów na rynkach zagranicznych. Adresy 
Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów 
w  poszczególnych województwach można 
znaleźć na portalu www.trade.gov.pl 

Po ustaleniu strategii wchodzenia na rynki 
zagraniczne, warto także zainteresować się 
możliwościami dofinansowania na różne dzia-
łania związane ze zdobywaniem partnerów za 
granicą. Środki unijne można przeznaczyć np. 
na dostosowanie swoich produktów i usług, 
uzyskanie niezbędnych pozwoleń, udział 
w  targach, organizację i  udział w  misjach 
gospodarczych, itp. Środki na takie cele zo-
stały zaplanowane w Programie Inteligentny 
Rozwój (część o numerze 3.3.3 „Go to brand” 
– poświęcona niektórym branżom, o charak-
terze innowacyjnym), w  Programie Polska 
Wschodnia (część o numerze 1.2 „Internacjo-
nalizacja” – skierowana do firm z województw 
lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, 
świętokrzyskiego i warmińsko – mazurskiego) 
oraz w programach regionalnych poszczegól-
nych województw (na Mazowszu jest to część 
o numerze 3.2.2 „Internacjonalizacja MŚP”).

Katarzyna z  Białegostoku: Reprezentuję 
firmę działającą na rynkach innowacyj-
nych. Chciałabym pozyskać dofinanso-
wanie na różne działania związane z roz-
wojem eksportu swoich produktów. W jaki 
sposób moja firma mogłaby pozyskać 
dofinansowanie?

Firmy, które posiadają produkty lub usługi 
o  charakterze innowacyjnym oraz wpisują-
ce się w  konkretne obszary, mogą starać 
się o  dofinansowanie w  Programie Inteli-
gentny Rozwój. Przedsiębiorcy działający 
we wschodniej części kraju (województwa 
lubelskie, podkarpackie, podlaskie, święto-
krzyskie i warmińsko – mazurskie, dodatko-
wo mogą także korzystać z Programu Polska 
Wschodnia.

Na pytania czytelników odpowiada 
Przemysław Lewandowski 
z Centralnego Punktu Informacyjnego 
Funduszy Europejskich

www.trade.gov.pl
www.trade.gov.pl
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Dzięki wsparciu z Programu Inteligentny Roz-
wój (POIR) firmy mogą uczestniczyć w promo-
cji branżowej, np. poprzez udział reprezenta-
cji branży w targach, misjach gospodarczych 
czy spotkaniach międzynarodowych. Oferta 
programów promocji jest przygotowywana 
na podstawie analiz potencjału eksportowego 
Polski, czyli bierze pod uwagę to, które dzie-
dziny polskiej gospodarki mają największą 
szansę na rozwój na rynkach zagranicznych. 
W wyniku tych analiz, Ministerstwo Rozwoju 
opracowuje listy branż, które będą promowa-
ne. Branże te muszą wpisywać się w Krajową 
Inteligentną Specjalizację. Następnie w toku 
konsultacji dla każdego z programów branżo-
wych uzgadniana jest lista wydarzeń, w któ-
rych uczestniczyć mogą przedsiębiorcy.

W ramach działań realizowanych w POIR przez 
Ministerstwo Rozwoju organizowane będą 
programy promocji poszczególnych branż 
oraz ogólna promocja polskiej gospodarki, m. 
in. na dużych wydarzeniach typu EXPO. Na-
tomiast firmy mogą uzyskać dofinansowanie 
na udział w branżowych programach promocji 
oraz programach promocji o charakterze ogól-
nym w poddziałaniu „Wsparcie MŚP w promo-
cji marek produktowych – Go to Brand” (jest to 
część POIR o numerze 3.3.3). Dofinansowanie 
przyznaje Polska Agencja Rozwoju Przedsię-
biorczości (PARP). Przygotowuje ona kon-
kursy i prowadzi ocenę wniosków o dofinan-
sowanie składanych przez przedsiębiorców. 
Dodatkowe wskazówki na temat tych możliwo-
ści dofinansowania znajdują się na stronach  
www.poir.gov.pl oraz www.poir.parp.gov.pl 

Dodatkowe działanie wspierające inter-
nacjonalizację mikro, małych i  średnich 

przedsiębiorstw z  pięciu województw (lu-
belskiego, podkarpackiego, podlaskiego, 
świętokrzyskiego i  warmińsko- mazurskie-
go) przewidziane jest w  Programie Polska 
Wschodnia (jest to część o  numerze 1.2). 
Dofinansowanie skierowane jest do firm, któ-
re chciałyby rozpocząć lub rozwinąć działal-
ność eksportową. Aby starać się o dofinan-
sowanie muszą posiadać w  swojej ofercie 
co najmniej jeden produkt (wyrób lub usłu-
gę), który może być przedmiotem sprzedaży 
zagranicznej.

Pomoc udzielana jest dwuetapowo. Najpierw 
przedsiębiorcy mogą ubiegać się o maksy-
malnie 50 tys. zł na kompleksowe, indywi-
dualne i  dostosowane do swoich potrzeb 
doradztwo, w  zakresie opracowania odpo-
wiedniego modelu biznesowego dotyczące-
go internacjonalizacji. W dalszej kolejności 
firmy objęte wsparciem w pierwszym etapie 
mogą ubiegać się o maksymalnie 500 tys. 
zł na przygotowanie do wdrożenia opraco-
wanego modelu biznesowego. Dotacja może 
być przeznaczona m.in. na doradztwo w za-
kresie wyszukiwania, selekcji oraz nawiąza-
nia kontaktów z partnerami zagranicznymi, 
czy też przygotowania produktu do potrzeb 
rynku docelowego. Przewiduje się również 
wsparcie udziału firm w  krajowych i  mię-
dzynarodowych targach gospodarczych 
i branżowych.

Wnioski przedsiębiorców przyjmuje i rozpatru-
je Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczo-
ści (PARP). Dodatkowe informacje, dokumen-
ty, terminy przyjmowania wniosków, można 
znaleźć na stronie www.polskawschodnia.
gov.pl oraz www.popw.parp.gov.pl

Aktualne nabory w Programie Polska Cyfrowa 
• Działanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych 

i zasobów nauki (typ I projektu: cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych), termin naboru: 
30.09.2016 r. – 31.01.2017 r. 

• Działanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych i zaso-
bów nauki (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki), termin naboru: 30.09.2016 r. – 10.01.2017 r. 

• Działanie 2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej, termin naboru: 30.09.2016 r. – 30.12.2016 r. 
• Działanie 2.1.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, termin naboru:  30.09.2016 r. – 31.01.2017 r. 
• Działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej, termin naboru:  29.08.2016 r. – 30.11.2016 r. 
Planowane jest również ogłoszenie w grudniu 2016 r. II konkursu w działaniu 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz 
rozwoju kompetencji cyfrowych.

www.poir.gov.pl
www.poir.parp.gov.pl
www.polskawschodnia.gov.pl
www.polskawschodnia.gov.pl
www.popw.parp.gov.pl
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Warto wiedzieć

Centrum każdego zdania jest czasownik. To 
na nim zbudowana jest główna i najważniej-
sza myśl każdego tekstu. Chcesz mówić ja-
sno, komunikatywnie i docierać bez problemu 
do odbiorcy, stosuj poniższe reguły. 

O pierwszej regule już pisaliśmy, ale powta-
rzania nigdy dość. Zapamiętaj podstawową 
zasadę: jedno zdanie = jedna myśl. Cen-
trum każdego zdania, jego Królewską Przy-
stań, stanowi czasownik. Zazwyczaj w to-
warzystwie kilku słów. Pamiętaj, niezależnie 
o czym mówisz, najczęściej mówisz o tym, że 
ktoś-robi-coś. 

W związku z  tym pamiętaj o przestrzeganiu 
kolejnej reguły. Jeśli rozpocząłeś już zdanie, 
na którym opiera się Twoja główna myśl, nie 
rozbijaj go wtrąceniami, rozbudowanymi wy-
jaśnieniami, podmiot i orzeczenie lubią cho-
dzić w parach. Jeśli je rozdzielisz, Twój czytel-
nik może zgubić sens tego, o czym próbujesz 
mu opowiedzieć. 

Jeśli już mówimy o związku podmiotu z orze-
czeniem, pamiętaj o jeszcze jednej regule. Nie 
lubią one tłoku, dlatego, gdy piszesz unikaj 
zbędnych wstępów, wprowadzeń, utartych fraz 
komunikacyjnych. Czytelnikowi trudno jest w ta-
kich sytuacjach odnaleźć naszą parę i główną 
myśl Twojego tekstu. Może postaraj się zapa-
miętać: podmiot + orzeczenie = główna myśl.

Zwróć uwagę, że nie przez przypadek podmiot 
w równaniu zajmuje pierwsze miejsce. W ję-
zyku polskim z  reguły stosujemy stały szyk 
zdania i zaczynamy od podmiotu, czyli wyko-
nawcy czynności. Pamiętaj, zawsze na począt-
ku kto, potem czynność, a dopiero w dalszej 
kolejności dodatkowe informacje i wyjaśnienia. 

Aleksandra Ratajczak

Prosto o konkursach 
Funduszy Europejskich 
Wyobraź sobie, że jesteś strażnikiem, możesz być Chuckiem Norrisem albo Jonem 
Snowem, tym czego musisz pilnować, jest główna myśl Twojego tekstu. Aby Ci to 
ułatwić, podpowiadamy klika reguł. Z tą bronią nie pokona Cię żaden tekst.

Sześć zasad efektywnego pisania:
1. Tekst dziel na akapity ze śródtytułami.

2. Używaj krótkich i dobrze znanych wyrażeń.

3. Twórz krótkie zdania – do dwudziestu wyrazów.

4. W każdym zdaniu pilnuj głównej myśli.

5. Używaj naturalnej gramatyki. 

6. Często nazywaj siebie i wzywaj czytelnika. 

Więcej informacji znajdziesz 
w publikacji „Prosto o konkursach 
Funduszy Europejskich. 
Poradnik efektywnego pisania”.
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	 Ćwiczenie
Chcesz	sprawdzić,	czy	dobrze	rozumiesz	opisane	zasady,	spróbuj	
wykonać	nasze	ćwiczenia.	

Ćwiczenie	nr	1:

Podane fragmenty proszę przeformułować tak, aby było jasne,  
kto-robi-co. 

A)  Wspólne działania chcą realizować jednostki organizacyj-
ne nie posiadające osobowości prawnej mające ten sam organ 
założycielski.

B)  Po dokonaniu poprawnego logowania użytkownik będzie mógł  
skorzystać w systemie z niżej opisanych zakładek.

C)  Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy operacji  
w ramach naboru: […]

Ćwiczenie	nr	2:

Zastąp dwa słowa jednym.

A)  czynić realnym – realizować, urzeczywistniać

B)  dokonać oceny –   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

C)  dokonać uzupełnień –   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

D)  jako zasadę ogólną –   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

E)  mieć możliwość - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

F)  ulec pogorszeniu – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

G)  ulec zmianie –   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

H)  ulec zmniejszeniu –   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

I)  ulegać poprawie –   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Przykładowe rozwiązanie zadań znajdą Państwo na stronie 41 bieżącego numeru.
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Spis Twoich obowiązków informacyjno-promocyj-
nych, jako beneficjenta programów unijnych na lata 
2014 -2020, znajdziesz poniżej. Dotyczy on progra-
mów: Infrastruktura i  Środowisko (POIiŚ), Inteligent-
ny Rozwój (POIR), Polska Cyfrowa (POPC), Polska 
Wschodnia (POPW), Wiedza Edukacja Rozwój (PO-
WER), Pomoc Techniczna (POPT), 16 Programów Re-
gionalnych (RPO). 

Pamiętaj, że działania promocyjne trzeba prowadzić 
w  trakcie realizacji projektu, od momentu uzyskania 
dofinansowania. Dodatkowo niektóre projekty, które 
uzyskały dofinansowanie powyżej 500 tys. euro, muszą 
zostać oznakowane tablicą pamiątkową po zakończe-
niu realizacji projektu.

Poniższe minikompendium warto mieć zawsze pod ręką!

Zdobyłeś unijne dofinansowanie?  
Nie zapomnij o promocji projektu!
Otrzymując dofinansowanie z Funduszy Europejskich na projekt, 
zobowiązałeś się realizować go zgodnie z określonymi zasadami. Część 
Twoich obowiązków dotyczy informowania opinii publicznej lub uczestników 
o otrzymaniu takiego wsparcia. Zakres tych obowiązków różni się 
w zależności od kilku czynników: wartości dofinansowania Twojego projektu, 
rodzaju projektu, funduszu, z którego jest współfinansowany, a nawet 
od tego, czy posiadasz własną stronę internetową. 

Obowiązki każdego beneficjenta

1.  Oznacz dokumenty, materiały i działania informacyjno-promocyjne znakiem Unii Euro-
pejskiej i znakiem Funduszy Europejskich:
 ▶ wszystkie dokumenty związane z realizacją projektu, które podajesz do wiadomości publicznej, 
np. dokumentację przetargową, ogłoszenia, analizy, raporty, wzory umów;

 ▶ dokumenty i materiały dla uczestników projektu (osób i podmiotów), np. kierowaną do nich kore-
spondencję, zaświadczenia, certyfikaty, zaproszenia, materiały informacyjne, programy szkoleń, listy 
obecności, prezentacje multimedialne, umowy;

 ▶ wszystkie działania informacyjne i promocyjne dotyczące projektu (jeśli takie działania prowadzisz), 
np. ulotki, broszury, publikacje, strony internetowe, newslettery, mailing, konferencje, spotkania.

2.  Oznacz miejsce realizacji Twojego projektu, w zależności od jego rodzaju i wartości:
 ▶ umieść plakat w trakcie realizacji Twojego projektu,

 ▶ umieść tablicę informacyjną w trakcie realizacji Twojego projektu,

 ▶ umieść tablicę pamiątkową po zakończeniu realizacji Twojego projektu.

Co należy zrobić?
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1.  Jak oznaczyć dokumenty, materiały i działania informacyjno-promocyjne?
Wstaw w widocznym miejscu na materiale, publikacji, dokumencie, plakacie itp. poziome lub pionowe zesta-
wienie znaków: Fundusze Europejskie z nazwą programu, z którego jest współfinansowany Twój projekt oraz 
Unia Europejska z nazwą właściwego funduszu. Jeśli realizujesz projekt współfinansowany w ramach pro-
gramu regionalnego, w zestawieniu znaków umieść także herb lub oficjalne logo promocyjne województwa.

2.  Jak oznaczyć miejsce realizacji Twojego projektu?
 ▶ Umieść plakat wielkości co najmniej kartki formatu A3 w widocznym i dostępnym publicznie miej-
scu. Może to być np. wejście do budynku, w którym masz swoją siedzibę. Jeżeli działania w ramach 
projektu realizujesz w kilku lokalizacjach, plakaty umieść w każdej z nich. Plakat musi zawierać: nazwę 
beneficjenta, tytuł projektu, zestawienie znaków Fundusze Europejskie i Unia Europejska, a w przypadku 
współfinansowania Twojego projektu w ramach programu regionalnego – także herb lub oficjalne logo 
promocyjne województwa. Opcjonalnie plakat może również zawierać cel projektu i wysokość wkładu 
finansowego Unii Europejskiej w projekt oraz adres portalu internetowego www.mapadotacji.gov.pl

Nie musisz umieszczać plakatu, jeżeli Twój projekt uzyskał dofinansowanie powyżej 500 tys. euro i masz 
obowiązek umieścić tablicę informacyjną w trakcie realizacji projektu i/lub pamiątkową po zakończeniu 
jego realizacji. Umieszczanie plakatu w takich przypadkach jest jednak dobrą praktyką.

 ▶ Umieść tablicę informacyjną w trakcie realizacji Twojego projektu, jeżeli projekt:
• uzyskał dofinansowanie powyżej 500 tys. euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

lub Funduszu Spójności oraz
• dotyczy działań w zakresie infrastruktury lub prac budowlanych.

Tablica informacyjna musi znajdować się w miejscu realizacji projektu, które jest dobrze widoczne 
i ogólnie dostępne. Musi zawierać: nazwę beneficjenta, tytuł projektu, cel projektu, zestawienie znaków 
Fundusze Europejskie i Unia Europejska oraz adres portalu www.mapadotacji.gov.pl, a w przypadku 
współfinansowania Twojego projektu w ramach programu regionalnego – także herb lub oficjalne logo 
promocyjne województwa (w prawym dolnym rogu tablicy).

UWAGA: Wzory tablic są obowiązkowe, więc nie możesz tworzyć własnych. 

3.  Poinformuj osoby i podmioty uczestniczące w Twoim projekcie, że został on dofinan-
sowany z Unii Europejskiej i wskaż konkretny fundusz. 

4.  Jeżeli posiadasz stronę internetową, umieść na niej:
 ▶ zestawienie następujących znaków: 
• znak Unii Europejskiej, 
• znak Funduszy Europejskich,
• herb lub oficjalne logo promocyjne województwa (jeśli Twój projekt jest współfinansowany w ramach 

programu regionalnego),

 ▶ krótki opis projektu.

Jak to zrobić?

www.mapadotacji.gov.pl
www.mapadotacji.gov.pl
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Jeśli struktura Twojej strony internetowej na to pozwala, znaki i informacje o projekcie możesz umieścić 
na stronie głównej lub istniejącej podstronie. Możesz też utworzyć odrębną zakładkę/podstronę prze-
znaczoną specjalnie dla realizowanego projektu lub projektów. Ważne jest, aby użytkownikom łatwo 
było tam trafić.

 ▶ Umieść tablicę pamiątkową po zakończeniu realizacji Twojego projektu, jeżeli projekt:
• uzyskał dofinansowanie powyżej 500 tys. euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub 

Funduszu Spójności lub Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
• polega na zakupie środków trwałych lub działaniach w zakresie infrastruktury lub pracach 

budowlanych.

Tablica pamiątkowa musi być wykonana z trwałych materiałów i musi znajdować się w miejscu realiza-
cji projektu, które jest dobrze widoczne i ogólnie dostępne. Musi ona zawierać te same informacje, co 
tablica informacyjna (zobacz powyżej) oraz być wyeksponowana minimum przez cały okres trwałości 
projektu. 

UWAGA: W przypadku części projektów konieczne jest umieszczenie zarówno tablicy informacyjnej, jak i pa-
miątkowej. Jeżeli jednak wykonasz tablicę informacyjną z odpowiednio trwałych materiałów, będzie ona 
mogła posłużyć Ci po zakończeniu realizacji projektu jako tablica pamiątkowa. 

3.  Jak poinformować osoby i podmioty uczestniczące w Twoim projekcie, że został on 
dofinansowany z Unii Europejskiej z konkretnego funduszu?

Możesz oznaczyć konferencje, warsztaty, szkolenia, wystawy lub inne formy realizacji Twojego projektu np. 
planszami informacyjnymi, plakatami, stojakami. Możesz wykorzystać plakat opisany powyżej.

4.  Jak oznaczyć stronę internetową?
Zestawienie znaków, o których mowa wcześniej, możesz umieścić na stronie internetowej na dwa sposoby:

 ▶ Sposób 1
Umieść kompletne zestawienie odpowiednich znaków w miejscu widocznym w momencie wejścia użyt-
kownika na stronę lub podstronę (bez konieczności przewijania strony w dół).

 ▶ Sposób 2
Umieść w miejscu widocznym w momencie wejścia użytkownika na stronę lub podstronę (bez koniecz-
ności przewijania strony w dół) tylko flagę UE z napisem Unia Europejska, a do tego umieść w innym 
miejscu na stronie kompletne zestawienie odpowiednich znaków, o którym mowa wyżej. 

Ponadto, umieść na stronie krótki opis projektu zawierający: cele projektu, planowane efekty, wartość 
projektu i wkład finansowy Funduszy Europejskich w projekt.

Wymienione wyżej działania stanowią minimalny zakres Twoich obowiązków związanych z promocją projektu. 
Oprócz nich możesz przeprowadzić dodatkowe działania informacyjne i promocyjne dla projektu, takie jak na 
przykład: umieszczenie naklejek lub tabliczek na maszynach i urządzeniach zakupionych w ramach projektu, 
stworzenie odrębnej strony internetowej projektu, działania w mediach społecznościowych, prezentowanie 
projektu na konferencjach, targach, spotkaniach branżowych, przygotowanie informacji dla prasy lub inne 
działania adekwatne do Twojego projektu. 

Pamiętaj również o tym, że musisz dokumentować działania informacyjne i promocyjne, które prowadzisz 
w ramach projektu.
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Przykłady

Potrzebujesz więcej informacji?
1.  Więcej informacji na temat oznaczania Twojego projektu, także w przypadku realizacji projektów w ramach 

Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych oraz wdrażania instrumentów finansowych, znajdziesz w Pod-
ręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i pro-
mocji. Opisuje on szczegółowo, jak wypełnić obowiązki informacyjno-promocyjne w projektach unijnych.

2.  Jeśli masz pytania dotyczące wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych, skontaktuj się z opie-
kunem Twojego projektu w instytucji przyznającej dofinansowanie.

3.  Dodatkowych, bezpłatnych informacji udzielają także Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich na terenie całego 
kraju. Ich adresy i numery telefonów znajdziesz na stronie internetowej: www.FunduszeEuropejskie.gov.pl/punkty

4.  Instytucje finansujące swoje działania z pomocy technicznej programów, dodatkowo powinny zapoznać się 
z informacjami zamieszczonymi w Bazie Wiedzy o Funduszach Europejskich.

Gotowe pliki graficzne ze znakami Fundu-
sze Europejskie oraz Unia Europejska, wzo-
ry tablic informacyjnych/pamiątkowych oraz 
plakatów znajdziesz na stronie internetowej 
www.FunduszeEuropejskie.gov.pl/promocja. 
Dodatkowo na stronie internetowej Twojego pro-
gramu znajdziesz  gotowe zestawienia znaków 
dla Twojego programu.

Poziome zestawienie znaków: 

Poziome zestawienie znaków (w projektach współfinansowanych w ramach programu regionalnego):

Plakat: Tablica informacyjna/pamiątkowa:

Oznaczenia na stronie internetowej:

www.FunduszeEuropejskie.gov.pl/punkty
www.FunduszeEuropejskie.gov.pl/promocja
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 W 2011 roku liczba osób z niepełnosprawno-
ściami w Polsce wyniosła 4,7 mln, co stanowi 
12% wszystkich Polaków. Osoby te każdego 
dnia napotykają na różne utrudnienia, wyni-
kające nie tylko z ich niepełnosprawności, ale 
także z otaczających je barier społecznych, 
technologicznych i architektonicznych.

Liczy się pełny dostęp 
Osoby z  niepełnosprawnością powinny na 
równi z innymi brać udział w projektach unij-
nych oraz korzystać z projektów dofinanso-
wanych z Funduszy Europejskich. Mogą tak-
że same realizować takie projekty. Określają 
to „Wytyczne w  zakresie realizacji zasady 
równych szans i niedyskryminacji, w tym do-
stępności dla osób z niepełnosprawnościami 
(...)” wydane przez Ministra Rozwoju. 

Po pierwsze, każdy ma prawo uzyskać pełną 
informację o możliwościach wsparcia w pro-
jektach unijnych, dowiedzieć się jak zrealizo-
wać projekt lub jak z niego skorzystać. W myśl 
tej zasady strony internetowe projektów i  in-
stytucji dofinansowanych ze środków unijnych 
muszą być zaprojektowane tak, aby osoby 
z różnymi rodzajami niepełnosprawności mo-
gły się zapoznać z ich zawartością. Zgodnie 
ze standardem WCAG 2.0. serwis powinien 
zawierać m.in. możliwość powiększenia wiel-
kości czcionki, odpowiedni dobór kolorów 
i ich kontrastu, łatwą do zrozumienia treść. 

Po drugie, każdy – bez względu na sto-
pień niepełnosprawności – ma prawo do 
uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych, 

konferencjach, szkoleniach i  innych przed-
sięwzięciach realizowanych z Funduszy Eu-
ropejskich. Jak to zapewnić? Przykładowo 
spotkania otwarte, na których niewymagana 
jest rejestracja powinny być organizowane 
w  budynkach dostępnych architektonicznie 
dla osób z niepełnosprawnością. 

Po trzecie, każdy ma prawo do korzystania 
ze wszystkich produktów, inwestycji, zreali-
zowanych dzięki Funduszom Europejskim, 
czyli pociągów, muzeów, dróg, miejsc opieki 
w przedszkolach, pracowni komputerowych 
itd. One też muszą być dostosowane do róż-
nych typów niepełnosprawności. 

Jak to zrobić?
Projektodawca, ubiegający się o dofinanso-
wanie z Funduszy Europejskich na realizację 
inwestycji powinien tak zaplanować swój pro-
jekt, aby mogły z niego w pełni korzystać oso-
by o zróżnicowanych potrzebach w zakresie 
komunikowania się czy przemieszczania. Do-
stępność zapewnia zastosowanie koncepcji 
uniwersalnego projektowania oraz mechanizm 
racjonalnych usprawnień. Koncepcja uniwer-
salnego projektowania oznacza tworzenie pro-
duktów, budynków, programów i usług w taki 
sposób, aby były użyteczne dla wszystkich 
w możliwie największym stopniu, nie tylko dla 
osób z niepełnosprawnościami, ale również 
dla seniorów, rodziców z  wózkami dziecię-
cymi, kobiet w ciąży, osób wysokich i niskich 
bez potrzeby dalszych dostosowań. Z  kolei 
mechanizm racjonalnych usprawnień pozwala 
projektodawcom na elastyczne reagowanie na 
potrzeby wszystkich uczestników. Dzięki temu 
mechanizmowi projektodawca może liczyć na 
dofinansowanie w wysokości 12 tys. zł na po-
krycie kosztów związanych z dostosowaniem 
projektu lub produktu do potrzeb osoby z nie-
pełnosprawnością np. na zakup komputerów 
mówiących, zapewnienie specjalistycznego 
transportu na miejsce realizacji projektu.

Radosław Zieniewicz

Bez barier 
Projekty i inwestycje muszą być dostosowane do potrzeb osób z niepełnospraw-
nością, aby mogły one w pełni korzystać z efektów Funduszy Europejskich.

Więcej informacji na temat 
zasad dostępności 

można znaleźć na stronie:

www.power.gov.pl/dostepnosc

www.power.gov.pl/dostepnosc
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Rozwiązanie zadań ze strony 35.
Przykładowe rozwiązanie ćwiczenia (oczywiście jedno z możli-
wych, bo upraszczać i skracać można na kilka sposobów):

Ćwiczenie nr 1:

A)  Jednostki organizacyjne, które mają ten sam organ założycielski i nie posia-
dają osobowości prawnej, chcą realizować wspólne działania.

B)  Użytkownik będzie mógł skorzystać z niżej opisanych zakładek po poprawnym 
zalogowaniu do systemu.

C) Wsparcie obejmuje następujące typy operacji w ramach naborów […].

Ćwiczenie nr 2:

A) czynić realnym – realizować, urzeczywistniać

B) dokonać oceny – ocenić

C) dokonać uzupełnień – uzupełnić

D) jako zasadę ogólną – ogólnie

E) mieć możliwość - umożliwić

F) ulec pogorszeniu – pogorszyć

G) ulec zmianie – zmienić

H) ulec zmniejszeniu – zmniejszyć

I) ulegać poprawie – poprawić



Lokalizacje Punktów Informacyjnych 
Funduszy Europejskich

www.funduszeeuropejskie.gov.pl/punkty
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