
„Wsparcie finansowe dla lokalnych przedsiębiorców”.

II Powiatowa Konferencja Gospodarcza

Słupca, 28.02.2023r.



Źródła informacji o Funduszach Europejskich:

1. Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

2. Portal Funduszy Europejskich.

3. Serwis Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 

lata 2014-2020.

4. Instytucje Zarządzające / Pośredniczące / Wdrażające.



Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

W województwie wielkopolskim działają cztery Punkty 

Informacyjne Funduszy Europejskich, wchodzące 

w skład ogólnopolskiej Sieci PIFE.



Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu al. 
Niepodległości 34, 61-714 Poznań

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich dla Wielkopolski

- informacje o WRPO 2014+ i FEW 2021+

Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości

ul. Zacisze 2, 62-800 Kalisz

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie

ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła



Zadania PIFE:

• Udzielanie informacji o programach, w ramach których wdrażane są środki Unii Europejskiej;

• Udzielanie informacji na etapie przygotowywania wniosków/projektów, realizacji i rozliczania projektów;

• Informowanie o realizowanych projektach dofinansowanych z FE;

• Upowszechnianie informacji o dostępnych projektach;

• Organizacja spotkań informacyjnych i szkoleń;

• Organizacja Mobilnych Punktów Informacyjnych;

• Dystrybucja materiałów informacyjnych;

• Udzielanie informacji o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP).

Wszystkie usługi świadczone w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich są bezpłatne.



www.facebook.com/WRPOwielkopolska
www.twitter.com

WRPO / @WRPO_2014_2020



FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA WIELKOPOLSKI 
2021-2027



Nowe kategorie wielkości przedsiębiorstw

2014-2020

mikro

małe

średnie

duże

2021-2027

mikro

małe

średnie

Small mid-caps

Mid-caps

duże

Dotacja Instrumenty 
finansowe

Dotacja 
warunkowa

Formy planowanego wsparcia:



Mikroprzedsiębiorstwo – zatrudnia do 10 pracowników a jego roczny obrót za poprzedni rok obrotowy lub 
suma bilansowa nie przekracza kwoty 2 mln EUR.

Małe przedsiębiorstwo – zatrudnia do 50 pracowników a jego roczny obrót za poprzedni rok obrotowy lub 
suma bilansowa nie przekracza kwoty 10 mln EUR.

Średnie przedsiębiorstwo – zatrudnia do 250 pracowników a jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów 
EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Duże przedsiębiorstwo:

• Small mid-cap – zatrudnia do 499 pracowników a jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub 
suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

•

Mid-cap – zatrudnia nie więcej niż 3000 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów 
EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

• Pozostałe



✓ Finansowanie częściowo bezzwrotne/częściowo zwrotne

✓ Kwota do zwrotu przez firmę znana jest po 4 latach od zakończenia projektu i 
zależy od wysokości skumulowanych przychodów uzyskanych z wdrożenia 
innowacji

✓ Im wyższy przychód, tym niższa kwota do zwrotu – preferuje się dobrze 
przygotowane i zrealizowane projekty

✓ Zwrot środków następuje jednorazowo po 4 latach od zakończenia projektu lub w 
ratach

DOTACJA WARUNKOWA
w module wdrożeniowym dla MŚP i dużych firm





FEWP.01 FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA WIELKOPOLSKIEJ GOSPODARKI

• FEWP.01.01 Wsparcie potencjału B+R podmiotów badawczych w regionie

• FEWP.01.02 Wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw i konsorcjów przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi, w tym 
w zakresie infrastruktury B+R

• FEWP.01.03 Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych

• FEWP.01.04 Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych w ramach ZIT

• FEWP.01.05 Wsparcie konkurencyjności i rozwoju przedsiębiorstw w dostosowaniu do wyzwań gospodarki - Instrumenty 
finansowe

• FEWP.01.06 Rozwój przedsiębiorstw poprzez wsparcie IOB/Klastry oraz wsparcie ich potencjału

• FEWP.01.07 Wzmocnienie procesu przedsiębiorczego odkrywania i promocja gospodarki w regionie



FEWP.02 FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ZIELONEJ WIELKOPOLSKI

• FEWP.02.01 Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych

• FEWP.02.02 Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych - Instrumenty finansowe

• FEWP.02.03 Rozwój energii odnawialnej (OZE)

• FEWP.02.04 Rozwój energii odnawialnej (OZE) – Instrumenty Finansowe

• FEWP.02.05 Zwiększanie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe

• FEWP.02.06 Zwiększanie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe w ramach ZIT

• FEWP.02.07 Rozwój zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej

• FEWP.02.08 Wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej

• FEWP.02.09 Wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej –
Instrumenty Finansowe

• FEWP.02.10 Ochrona i zachowanie przyrody wraz z rozwojem zielonej infrastruktury oraz ograniczeniem zanieczyszczeń



75 500 000€

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA WIELKOPOLSKIEJ GOSPODARKI – FORMY WSPARCIA  

Dotacje

Instrumenty 

finansowe/

dotacje

Dotacje

(w tym alokacja ZIT: 35 018 869 €)

Wsparcie potencjału i działalności B+R

Rozwój E-usług

Wsparcie konkurencyjności i rozwoju 

przedsiębiorstw

65 060 442 €

46 000 000 €



Koszty kwalifikowalne w ramach regionalnej pomocy 

1) nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz nabycia prawa własności nieruchomości

2) nabycie albo wytworzenie środków innych trwałych

3) nabycie robót i materiałów budowlanych

4) nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności 
intelektualnej

5) rat spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, poniesione przez korzystającego do dnia 
zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału, przy czym umowa leasingu będzie obejmowała okres co najmniej 3 
lat od przewidywanego dnia zakończenia realizacji projektu; 

6) rat spłaty kapitału środków trwałych, inne niż określone w pkt 5, poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia 
realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy z wyłączeniem leasingu zwrotnego

Łączna wartość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na zakup gruntów może wynosić do 10% kosztów 
kwalifikowalnych. W przypadku terenów opuszczonych i poprzemysłowych, na których znajdują się budynki, limit ten 
zostaje podniesiony do 15%. 



Wsparcie przedsiębiorstw w ramach Programu
Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027

Wsparcie potencjału 
i działalności B+R

Wsparcie 
konkurencyjności

i rozwoju 
przedsiębiorstw

Wspieranie 
efektywności 

energetycznej i OZE

Procesy 
adaptacyjne 

pracodawców
i pracowników

Usługi rozwojowe 
(za pośrednictwem 

BUR), 
outplacement, RPZ 

(…)

Kompleksowa 
aktywizacja 

zawodowa (w tym 
dotacje na 

samozatrudnienie)

Sprawiedliwa 
Transformacja 
Wielkopolski 
Wschodniej



Poziom  dofinansowania

Regiony słabiej rozwinięte (maksymalny poziom 

dofinansowania – 85%)

Regiony przejściowe – Dolny Śląsk oraz Wielkopolska

(maksymalny poziom dofinansowania – 70%)

Województwo Mazowieckie – podział na 

dwie kategorie:

- Region Mazowiecki Regionalny (słabiej rozwinięty; 

maksymalny poziom dofinansowania – 85%)

- Region Warszawski Stołeczny (lepiej rozwinięty; 

maksymalny poziom dofinansowania – 50%)



POMOC REGIONALNA NA LATA 2021-2027

25% – Wielkopolska

20% – Poznań oraz podregion poznański (01.01.2022 r. do dnia 31.12.2024 r.)

15% – Poznań oraz podregion poznański (01.01.2025 r. do dnia 31.12.2027 r.)

Zwiększenie poziomu pomocy regionalnej

o 20%  progu intensywności dla małych przedsiębiorstw

o 10%  progu intensywności dla średnich przedsiębiorstw



Zgodnie z artykułem 3 Rozporządzenia Komisji w sprawie stosowania art. 107 i 108
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do pomocy de minimis
stanowi, iż całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przez jedno państwo
członkowskie jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 275 000 EUR
w dowolnym okresie trzech lat podatkowych.

Zastosowanie od 2024 roku.

Pomoc de minimis



Całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przez jedno państwo członkowskie jednemu
przedsiębiorstwu prowadzącemu działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów nie
może przekroczyć 137 500 EUR w dowolnym okresie trzech lat podatkowych.

Jeżeli przedsiębiorstwo prowadzi działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów, a
także inną działalność, w odniesieniu do której zastosowanie ma pułap wynoszący 275 000 EUR, to w
odniesieniu do tego przedsiębiorstwa stosuje się pułap wynoszący 275 000 EUR, pod warunkiem że dane
państwo członkowskie zapewni – za pomocą odpowiednich środków, takich jak rozdzielenie działalności
lub oddzielenie rachunkowości – by korzyść dotycząca działalności w zakresie drogowego transportu
towarów nie przekraczała 137 500EUR oraz by nie korzystano z pomocy de minimis w celu nabycia
pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów.



Właściwa instytucja zobowiązuje beneficjenta w umowie o dofinansowanie projektu, 
a wnioskodawców w regulaminie wyboru projektów – do przygotowania i 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający 
zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców, a także do 
działania w sposób przejrzysty i proporcjonalny – zgodnie z procedurami określonymi 
w niniejszym podrozdziale (zasada konkurencyjności).

Zasada konkurencyjności



Zasady konkurencyjności nie stosuje się do

• zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 50.000 zł netto,

• zamówień udzielanych na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.), zwanej dalej  „Pzp”,

• wydatków rozliczanych za pomocą uproszczonych metod oraz finansowania niepowiązanego z 
kosztami projektu,

• zamówień udzielanych przez beneficjentów wybranych w trybie określonym w ustawie z dnia 19 
grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 407, z późn. zm.) lub w 
ustawie z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 
2021 r. poz. 541) do realizacji projektu hybrydowego,

• zamówień, których przedmiotem są usługi świadczone w zakresie prac badawczo-rozwojowych 
prowadzonych w projekcie przez osoby fizyczne wskazane w zatwierdzonym wniosku o 
dofinansowanie projektu, posiadające wymagane kwalifikacje, pozwalające na przeprowadzenie prac 
badawczo-rozwojowych zgodnie z tym wnioskiem.



Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym ogłoszenie zapytania 
ofertowego, składanie ofert, wymiana informacji między zamawiającym a wykonawcą 
oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń odbywa się pisemnie za pomocą 
strony internetowej Bazy Konkurencyjności BK2021

W przypadku zawieszenia działalności BK2021 potwierdzonego odpowiednim komunikatem 
w BK2021, zamawiający kieruje zapytanie ofertowe do co najmniej trzech potencjalnych 
wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego 
zamówienia, oraz ogłasza zapytanie ofertowe co najmniej na swojej stronie internetowej, 
o ile posiada taką stronę. W takim przypadku zamawiający określa w zapytaniu ofertowym 
sposób komunikacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.



Uproszczone metody rozliczania wydatków

Zgodnie z art. 53 ust. 2 rozporządzenia ogólnego, projekt współfinansowany ze środków 
EFRR, EFS+ lub FST, którego łączny koszt wyrażony w PLN nie przekracza równowartości 
200 tys. EUR w dniu zawarcia umowy o dofinansowanie projektu (do przeliczenia 
łącznego kosztu projektu stosuje się miesięczny obrachunkowy kurs wymiany waluty 
stosowany przez KE10 , aktualny na dzień ogłoszenia naboru), rozliczany jest 
obligatoryjnie za pomocą uproszczonych metod rozliczania wydatków. 



Decyzję o dopuszczalności i sposobie wdrożenia uproszczonych metod 
rozliczania wydatków dla programu, tj.:

• stawek jednostkowych, o których mowa art. 53 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego,
• kwot ryczałtowych, o których mowa w art. 53 ust. 1 lit. c rozporządzenia ogólnego, 
• stawek ryczałtowych, o których mowa w art. 53 ust. 1 lit. d rozporządzenia ogólnego, 

podejmuje właściwa IZ, z uwzględnieniem art. 53 ust. 2 i 3 rozporządzenia ogólnego, 
aktów delegowanych i wytycznych KE oraz postanowień niniejszego podrozdziału i 
podrozdziału 3.12, poprzez wprowadzenie odpowiednich uregulowań w programie, SZOP 
lub regulaminie wyboru projektów.



Nowa horyzontalna zasada dla przedsięwzięć wspieranych środkami Unii 
Europejskiej w perspektywie finansowej 2021-2027. Nadanie jej rangi 
zasady horyzontalnej oznacza, że ma być ona stosowana w projektach 
powszechnie, przekrojowo, w możliwie szerokim zakresie.

Zasada DNSH: Do No Significant Harm

„Nie czyń poważnych szkód"



Państwa członkowskie zostały zobowiązane do dokonania oceny zgodności z zasadą 

DNSH każdego z programów realizujących Umowę Partnerstwa. Ma to zapewnić, że 

dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej będzie udzielone jedynie projektom 

spełniającym zasadę DNSH.

Przestrzeganie zasady DNSH obowiązuje na wszystkich etapach wdrażania 

Programu, czyli dotyczy przygotowania projektów, ich oceny, realizacji czy 

rozliczania. Przykładowymi elementami są:



Wsparcie w ramach Funduszu Sprawiedliwej 

Transformacji (FST) 

na obszarze Wielkopolski Wschodniej obejmuj następujące obszary: 

- miasto Konin

- powiaty: koniński, kolski, słupecki i turecki

Pierwsze konkursy z FST będą skierowane na wsparcie przedsiębiorstw, inwestycje produkcyjne dla MŚP z 

terenu Wielkopolski Wschodniej – kwiecień 2023



PLANOWANY HARMONOGRAM NABORU WNIOSKÓW
W PROGRAMIE FEW 2021+

Lp. Fundusz Działanie / Poddziałanie (nazwa robocza) Planowany termin

1. EFS Ekonomia społeczna 04.2023

2. EFS Edukacja 04.2023

3. EFS Usługi zdrowotne - rehabilitacja dzieci 04.2023

4. FST
Wsparcie dla przedsiębiorstw: inwestycje produkcyjne dla MŚP z terenu Wielkopolski 

Wschodniej
04-05.2023

5. EFRR Cyfryzacja usług publicznych 05.2023

6. EFRR Gospodarka wodno-ściekowa 05.2023



PLANOWANY HARMONOGRAM NABORU WNIOSKÓW
W PROGRAMIE FEW 2021+

Lp. Fundusz Działanie / Poddziałanie (nazwa robocza) Planowany termin

7. EFS Centra Usług Społecznych, teleopieka 05.2023

8. EFS Piecza zastępcza, adopcja w tym pre i post 05.2023

9. EFS Usługi społeczne i zdrowotne 05.2023

10. FST
Odbudowa oraz zwiększanie zasobów wodnych na obszarach zdegradowanych pod względem 

hydrologicznym – projekt PGW Wody Polskie
06.2023

11. EFS PUPy i OHP 07.2023

12. EFS Usługi rozwojowe poprzez BUR 07.2023



PLANOWANY HARMONOGRAM NABORU WNIOSKÓW
W PROGRAMIE FEW 2021+

Lp. Fundusz Działanie / Poddziałanie (nazwa robocza) Planowany termin

13. FST Zeroemisyjny tabor autobusowy i zaplecze techniczne 07.2023

14. FST Głęboka, kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 08.2023

15. EFRR Adaptacyjność do zmian klimatu 09.2023

16. EFRR Wsparcie przedszkoli 09.2023

17. EFS Wsparcie cudzoziemców 10.2023

18. EFRR Transport publiczny 11.2023

19. EFS Edukacja przedszkolna 11.2023

20. FST Wsparcie kształcenia zawodowego 12.2023



Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
w Poznaniu

al. Niepodległości 34, 61- 714 Poznań

Godziny pracy:
poniedziałek: 7:30 – 18:00

wtorek – piątek: 7:30 – 15:30

tel. 61 626 61 90 (92, 93)
61 626 72 46

e-mail: info.wrpo@wielkopolskie.pl
info.fe@wielkopolskie.pl
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