Punkty
Informacyjne
Funduszy
Europejskich
Nowy wymiar
informacji
Chcesz skorzystać z unijnych dotacji?
Punkty Informacyjne Funduszy
Europejskich czekają żeby Ci pomóc
Znajdź najbliższy Punkt
i sięgnij po bezpłatną pomoc
w uzyskaniu dofinansowania

Zobacz harmonogram naborów wniosków:
www.rpo.malopolska.pl

Fundusze Europejskie
są dla wszystkich!
Ważne tylko, żeby wiedzieć gdzie
aplikować, na co można otrzymać
dofinansowanie oraz jak wygląda
realizacja unijnego projektu.
Zachęcamy do zapoznania się
z naszą e-publikacją, w której krok
po kroku dowiesz się, jak wygląda
cykl życia projektu oraz na co możesz
wykorzystać pieniądze z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020.

Dotacja z Unii Europejskiej!
Ale jak ją otrzymać?
Zidentyfikuj potrzeby
Czy masz już pomysł, na co chcesz potrzebujesz unijnych pieniędzy?
Doświadczenia z realizacji wcześniejszych projektów pokazują, że największe szanse
na sukces mają przedsięwzięcia wynikające z konkretnych potrzeb beneficjenta,
wpisujące się w jego działalność, bazujące na jego wiedzy i doświadczeniu.
Znajdź działanie dla siebie
Nie wiesz z jakiego działania skorzystać? Wszystkie informacje na temat Programu
Regionalnego znajdziesz na stronie internetowej  www.fundusze.malopolska.pl.
Możesz także skontaktować się ze specjalistami ds. Funduszy Europejskich.
Twoim zadaniem jest odnalezienie właściwego działania i poddziałania, z którego
będziesz mógł otrzymać określoną formę wsparcia. Pomogą Ci w tym informacje
zawarte w  Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Programu Regionalnego.
Ważne informacje znajdziesz w opisach działań i poddziałań, skąd dowiesz się jakie
projekty możesz realizować.
Szczególną uwagę zwróć na typ beneficjenta, czyli informację kto może ubiegać się
o dofinansowanie. Może okazać się, że aby móc skorzystać ze środków, wcześniej
będziesz musiał np. założyć firmę lub stowarzyszenie.

WAŻNE: Sprawdź, czy możesz zostać beneficjentem
funduszy unijnych?
Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich mogą otrzymać wszyscy,
z wyjątkiem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, czyli
osób prywatnych. Dla nich przewidziane zostały pośrednie formy wsparcia –
takie jak szkolenia, granty, czy pożyczki na założenie własnej firmy.
Pamiętaj, że możesz też korzystać ze wsparcia dla osób fizycznych dostępnego
w ramach przygotowanych projektów.
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Śledź harmonogramy naborów wniosków
Jeśli chcesz ubiegać się o wsparcie w ramach jednego z organizowanych konkursów
zapoznaj się z terminami naboru wniosków. Są one publikowane pod koniec każdego
roku w zakładce  Harmonogram naborów wniosków.
Co najmniej 30 dni wcześniej w zakładce  Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów
znajdziesz ogłoszenie o konkursie oraz całą dokumentację.
Pamiętaj jednak, że w ramach Programu Regionalnego przygotowano specjalną
pulę środków dla projektów realizowanych w tzw. subregionach. Jeśli chciałbyś
skorzystać z tych środków zapoznaj się z informacjami o wsparciu w ramach
 Subregionalnego Programu Rozwoju.
Zapoznaj się z dokumentacją konkursową
Dokumentacja konkursowa to szczegółowy opis wymagań dotyczących Twojego
przedsięwzięcia. Znajdziesz tutaj zarówno informacje o tym m.in. kto i na co może
uzyskać wsparcie, w jaki sposób oraz w jakim terminie złożyć wniosek, jaka kwota jest
przeznaczona na dofinansowanie złożonych projektów, jak będzie przebiegała ocena
projektu, a także jakie są warunki jego realizacji.
Ponadto na stronie z ogłoszonym konkursem publikowane jest zestawienie
najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi na nie (FAQ), które mogą być pomocne
również dla Ciebie.

Przygotuj projekt
Zapoznaj się z warunkami jego realizacji
Już na etapie przygotowania projektu zapoznaj się z zasadami, które będą Cię
obowiązywać w trakcie realizacji projektu, a zwłaszcza z obowiązkami dotyczącymi
trwałości i zasadami rozliczania projektu.
Sprawdź czy zaplanowane wydatki będą ponoszone zgodnie z zapisami Podręcznika
kwalifikowania wydatków, a także uwzględnij zapisy Prawa zamówień publicznych
lub/i zasady konkurencyjności.
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Złóż wniosek
Poznaj systemy informatyczne:  e-RPO i SL2014
e-RPO
Wniosek w ramach Programu Regionalnego należy złożyć za pomocą
systemu informatycznego e-RPO.
Wniosek złożony w innej formie, np. wypełniony odręcznie lub w edytorze tekstu
(np. MS WORD, Excel), wydrukowany lub zapisany na nośniku elektronicznym
(np. płyta CD/ DVD, dysk przenośny) nie będzie podlegał ocenie.
Aby uniknąć problemów w korzystaniu z systemu, wcześniej zapoznaj się
z Regulaminem systemu oraz instrukcją użytkownika zewnętrznego.
Pamiętaj, że do złożenia wniosku niezbędny jest zewnętrzny bezpieczny podpis
elektroniczny (plik xsades) z ważnym certyfikatem kwalifikowalnym.

WAŻNE: Wypełniając wniosek o dotację,
nie czekaj na ostatnią chwilę!
System e-RPO zamyka się o ustalonej godzinie. W razie problemów technicznych
lub braku Internetu, możesz nie mieć już możliwości na zmiany. Postaraj się więc
złożyć wniosek odpowiednio wcześniej.
SL2014
SL2014 to aplikacja główna Centralnego Systemu Teleinformatycznego –
stworzona przez Ministerstwo Rozwoju – która zapewni obsługę procesu
rozliczania i kontroli projektu w formie elektronicznej. Umożliwia ona także
pełną komunikację w formie elektronicznej pomiędzy beneficjentem a instytucją
nadzorującą realizację projektu. Konta zostaną utworzone automatycznie
po wprowadzeniu umowy do systemu SL2014 przez właściwą instytucję,
a beneficjenci otrzymają informację o utworzeniu konta i sposobie logowania
na adres poczty elektronicznej, który podali we wniosku o dofinansowanie
dla osoby uprawnionej.

Współpracuj podczas oceny
Podczas poszczególnych etapów oceny Twojego projektu, instytucja, która
organizowała konkurs, może się z Tobą kontaktować za pomocą systemu e-RPO.
Wyniki poszczególnych etapów konkursu publikowane są również w zakładce
 Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów. Jeżeli nie zgadzasz się z wynikiem naboru,
możesz skorzystać z Procedury odwoławczej.
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Realizuj projekt
Formalnym przypieczętowaniem decyzji o przyznanym Ci wsparciu jest umowa.
Określa ona zasady, na jakich przyznano Ci środki oraz podstawowe obowiązki
związane z realizacją projektu i jego rozliczeniem.
Przed podpisaniem umowy musisz zgromadzić wymagane załączniki. Najczęściej
wymagane są: aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego
Rejestru Sądowego, zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach podatków i składek ZUS,
zaświadczenie o niekaralności, a także dokumenty specyficzne dla twojego projektu.
Zanim podpiszesz umowę, musisz też zaktualizować harmonogram realizacji
Twojego projektu.

Promuj projekt
Pochwal się efektami zrealizowanego projektu – pokaż co udało Ci się zrealizować
dzięki Funduszom Europejskim i daj przykład innym. „Dobre praktyki” to najlepsza
zachęta do sięgania po unijne środki przez potencjalnych beneficjentów.
Wykorzystaj w tym celu własną stronę internetową, kanały w mediach
społecznościowych, czy lokalne media. Swój projekt możesz także zaprezentować
w Instytucji Zarządzającej RPO WM na lata 2014-2020. Napisz do nas:
 fundusze@umwm.pl i dowiedz się więcej o organizowanych przez nas
wydarzeniach promocyjnych.

Rozlicz projekt
Zamknięcie i rozliczenie projektu rozpoczyna okres jego trwałości – to czas, w którym
musisz utrzymać zakładane efekty projektu, np. zakupione maszyny i urządzenia,
poziom zatrudnienia itp.
Długość okresu trwałości zależy od tego, jaki podmiot reprezentujesz. Dla przykładu
jeżeli jest to mikro, mała lub średnia firma wynosi on 3 lata. W pozostałych
przypadkach jest to 5 lat.

Służymy radą!
Punkty Informacyjne czekają żeby Ci pomóc!
Jeżeli masz wątpliwości i pytania dotyczące otrzymania dotacji, przygotowania
dokumentacji do konkursu lub innych kwestii związanych z Twoim projektem,
skontaktuj się z jednym z pięciu Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich
działających w Małopolsce.
Specjaliści ds. Funduszy Europejskich w Małopolsce czekają na Ciebie z bezpłatnym
doradztwem w uzyskaniu dofinansowania.
Wejdź na stronę  www.rpo.malopolska.pl i znajdź najbliższy Punkt.
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RPO w skrócie
Regionalny Program Operacyjny Województwa
Małopolskiego to 12 osi, z których możesz skorzystać,
chcąc realizować swój projekt: największe środki
zaplanowano na infrastrukturę transportową,
innowacje, rozwój cyfrowy, politykę energetyczną
i przedsiębiorczość.

1. Gospodarka
		Wiedzy
badania naukowe,
technologia, innowacje

4. Regionalna Polityka 		
		 Energetyczna
ochrona powietrza
i odnawialne źródła energii

		 250 mln euro

		 420 mln euro

2. Cyfrowa
		 Małopolska

5. Ochrona
		 Środowiska

cyfryzacja małopolskich
urzędów

wsparcie bezpieczeństwa
ekologicznego Małopolski

		 140 mln euro

		 138 mln euro

3. Przedsiębiorcza
		 Małopolska

6. Dziedzictwo
		 Regionalne

rozwój małopolskiego
biznesu

		 240 mln euro
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opieka i rozwój dziedzictwa
kulturowego i naturalnego

		 169,1 mln euro

7. Infrastruktura
		 Transportowa
inwestycje w drogi i kolej

		 390,5 mln euro

8. Rynek Pracy
nowe miejsca pracy
i zwiększenie
zatrudnienia

		 270,8 mln euro

9. Region Spójny
		 Społecznie
walka z ubóstwem
i wykluczeniem
społecznym

		 232 mln euro

10. Wiedza
		 i Kompetencje
rozwój kapitału
intelektualnego regionu

		 204,9 mln euro

11. Rewitalizacja
		 Przestrzeni 			
		 Regionalnej
odnowa małopolskich
miast i wsi, aktywizacja
zawodowa mieszkańców,
poprawa jakości życia

		 170 mln euro

12. Infrastruktura
		 Społeczna
podnoszenie jakości
i dostępności
do usług zdrowotnych

		 151 mln euro
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Wejdź na stronę www.rpo.malopolska.pl,
znajdź najbliższy Punkt i sięgnij po bezpłatną pomoc
w uzyskaniu dofinansowania.

Pytaj
o dotacje!

Weź udział
w szkoleniach!

Fundusze unijne
- to proste!

Oferta edukacyjna profesjonalna, kompleksowa
i bezpłatna!

• jak przygotować dokumentację

Niezbędna informacja z zakresu:
• analizy źródeł finansowania 		
planowanej inwestycji

• jak prowadzić projekt

• ścieżki aplikowania o środki

• na co zwracać uwagę przy
jego realizacji

• opracowania wniosku,
analizy finansowej, biznes planu

• jak rozliczać wydatki

• zarządzania projektami unijnymi

• jak przygotować się
do jego kontroli

• rozliczania dotacji

Pod warunkiem, że wiesz:
• gdzie aplikować

Mocne strony
Nasze kwalifikacje
to nasze atuty
• bezpłatna informacja
z „pierwszej ręki”
• profesjonalni eksperci
w dziedzinie Funduszy 		
Europejskich
• wsparcie zespołów 			
merytorycznych
• ustawiczne podnoszenie 		
kwalifikacji

Projekt jest
współfinansowany
ze środków Funduszu Spójności

