
W  2017  roku  odbędzie  się  49  kon-
kursów,  w  których  można  się  ubie-
gać  o  unijne  wsparcie.  Projekty,  tak 
jak w  tym  roku,  obejmą  różnorodne 
dziedziny. Niemal na każdą inicjatywę 
społeczną,  edukacyjną,  ekologiczną 
czy  energetyczną  będzie  można  po-
zyskać  dofinansowanie.  Wystarczy 
jedynie zadać sobie trochę trudu i do-
brze  przemyśleć  inicjatywy,  na  które 
chcemy  pozyskać  fundusze.  Przede 
wszystkim  dobrze  zaplanować  w 
najdrobniejszych  szczegółach  to,  co 
chcemy zrobić i prawidłowo wypełnić 
wniosek.

Pieniądze na rozwój 
gospodarczy w regionie

W  przyszłym  roku  wsparcie  unijne 
ukierunkowane  będzie  na  rozwój 
gospodarczy  województwa  podla-
skiego.  O  pieniądze  na  działalność 
badawczo-rozwojową  firmy  będą 
mogły  powalczyć  w  konkursie  za-
planowanym  we  wrześniu.  Do  roz-
dysponowania  jest  aż  75  mln  zł. 
Natomiast  na wspieranie  inwestycji  
w  podlaskich  przedsiębiorstwach, 
które  chcą  wprowadzać  innowacyj-
ne  rozwiązania  w  produkcji,  prze-
widziano  60  mln  zł.  Nabór  wnio-
sków ma  ruszyć  już w marcu.  Kilka 
miesięcy  później,  czyli  w  sierpniu 
o pieniądze mogą się ubiegać firmy, 
które planują ekoinnowacje. Na ten 
cel,  zgodnie  z  harmonogramem, 
przeznaczono  20  mln  zł.  Fundu-

sze  Europejskie  będą  też  wspierać 
wszelkie  działania  zmierzające  do 
podniesienia  atrakcyjności  inwesty-
cyjnej  województwa  podlaskiego. 
Podobnie  jak  w mijającym  roku  na 
dofinansowanie  mogą  liczyć  pro-
jekty dotyczące uzbrojenia terenów 
inwestycyjnych.  Pieniądze  będzie 
też  można  pozyskać  na  wspieranie 
przedsiębiorczości  i  zatrudnienia  
w  gminach,  które  są  położone  na 
terenach  objętych  ochroną  Natu-
ra  2000. W  tym przypadku wnioski 
składać będzie można od maja.

Zdrowie i praca 
to podstawa
Przyszłoroczny harmonogram konkur-
sów w ramach programu regionalne-
go zakłada, że na wsparcie aktywności 
zawodowej wydanych zostanie ponad 
50 mln zł. Z tej puli dofinansowane zo-
staną projekty zwiększające zatrudnie-
nie osób bez pracy, tworzące miejsca 
opieki dla dzieci do lat 3 oraz związa-
ne ze wsparciem zwolnionych z pracy 
bądź  zagrożonych  utratą  zatrudnie-
nia.  Na  wsparcie,  łącznie  wynoszące 
95  mln  zł,  mogą  też  liczyć  projekty 
związane z edukacją, np.  takie,  które 
zapewnią  równy  dostęp  do  wysokiej 
jakości  edukacji  przedszkolnej  oraz 
podnoszą  jakość  oferty  edukacyjnej. 
Będą  też  środki na  kształcenie  zawo-
dowe młodzieży dostosowane do po-
trzeb lokalnych pracodawców.
Nie zabraknie konkursów, w których 
można  ubiegać  się  o  fundusze  na 

różnego rodzaju szkolenia i kursy dla 
dorosłych.
Będzie  można  ubiegać  się  o  pie-
niądze  mające  pomóc  zrealizować 
pomysły  związane  ze  stanem  zdro-
wia  i  starzeniem  się  społeczeństwa  
– chodzi o wsparcie realizacji krajo-
wych  programów  profilaktycznych 
wykrywania  nowotworu  szyjki  ma-
cicy, piersi i jelita grubego. Wsparcie 
obejmować też będzie programy re-
habilitacji  leczniczej,  zapobiegające 
przerwaniu  aktywności  zawodowej. 
Przewidziana  jest  również  pomoc 
na  działania  związane  z  przekwa-
lifikowaniem  pracowników,  którzy 
pracują  w  warunkach  negatywnie 
wpływających na ich zdrowie.
Unijną  pomocą  objęte  zostaną  także 
inwestycje w dziedzinie zdrowia, m.in. 
w  zakresie  ginekologii,  położnictwa, 
neonatologii, pediatrii  czy chorób cy-
wilizacyjnych. Łączny budżet tych kon-
kursów to aż 145 mln zł.

Skuteczna 
ochrona przyrody
Fundusze Europejskie wspomogą tak-
że  ochronę  środowiska  naturalnego. 
Dotacje  będzie  można  pozyskać  na 
gospodarkę  odpadami  komunalny-
mi,  wodno-ściekową  oraz  na  centra 
ochrony  różnorodności  biologicznej, 
ośrodki  edukacji  ekologicznej  czy  in-
westycje  wykorzystujące  naturalne 
zasoby przyrodnicze. Unijne pieniądze 
pomogą  też w  rozwijaniu gospodarki 
niskoemisyjnej. O dofinansowanie sta-

rać się więc będą mogli ci, którzy chcą 
wykorzystywać  energię  odnawialną, 
biokomponenty i biopaliwa.

Coś dla społeczeństwa 
W  Regionalnym  Programie  Opera-
cyjnym  Województwa  Podlaskiego 
znajdą  się  także  fundusze na  rozwój 
aktywnej  integracji.  Planowane  są 
konkursy  na  działania  wspierają-
ce  osoby  zagrożone  ubóstwem  czy 
wykluczeniem  społecznym.  Można 
będzie  postarać  się  o  finansowanie 
projektów  skierowanych  do  rodzin 
w trudnej sytuacji, mających proble-
my opiekuńczo-wychowawcze. Ta po-
moc dotyczyć będzie nie tylko rodzin 
biologicznych,  ale  także  zastępczych 
czy  instytucji  sprawujących  opiekę 
nad dziećmi. Na wsparcie może liczyć 
szereg działań związanych z usługami 
opiekuńczymi dla osób niesamodziel-
nych,  niepełnosprawnych.  Pieniądze 
unijne mogą też posłużyć wdrożeniu 
programów  profilaktyki  zdrowotnej 
w zakresie wykrywania wad rozwojo-
wych i rehabilitacji dzieci, a w szcze-
gólności całej gamie wsparcia rodzin 
z  dziećmi  niepełnosprawnymi  bądź 
zagrożonymi  niepełnosprawnością. 

Pomoc dotyczy też usług socjalnych.
Podobnie jak w zeszłych latach Fun-
dusze  Europejskie  przeznaczone 
będą  na  rozwój  usług  elektronicz-
nych  w  e-administarcji,  co  pozwoli 
na szybszy i wygodniejszy sposób za-
łatwiania drogą elektroniczną spraw 
w podlaskich urzędach.
Od października będzie można skła-
dać wnioski na rewitalizację. Budżet 
tego konkursu wynosi 50 mln zł.

Gdzie szukać informacji?
Niedawno  na  stronie  internetowej 
www.rpo.wrotapodlasia.pl  opubliko-
wany  został  dokładny  harmonogram 
naboru  wniosków  o  dofinansowanie 
w  ramach  Regionalnego  Programu 
Operacyjnego  Województwa  Podla-
skiego. Można w nim znaleźć wszyst-
kie konkursy zaplanowane na przyszły 
rok z dokładnymi datami naboru wnio-
sków. Lista jest imponująca, jak i kwo-
ta,  która  zostanie  przeznaczona  na 
wsparcie wielu  działań w wojewódz-
twie podlaskim. W sumie w przyszłym 
roku  samorządy,  firmy,  organizacje 
pozarządowe  i  różnorodne  instytucje 
mogą sięgnąć aż po 1,3 mld zł.

BEATA PERZANOWSKA

Bezpłatna informacja  
o możliwościach korzystania 
z Funduszy Europejskich 
w woj. podlaskim

Pełne dane kontaktowe 
znajdziesz na:
www.funduszeeuropejskie.gov.pl/punkty

Punkty informacyjne:
Białystok, ul. Poleska 89
Łomża, ul. Skłodowskiej 1
Suwałki, Osiedle II 6a

Więcej informacji:
www.rpo.wrotapodlasia.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Projekt jest współfinansowany w ramach Konkursu dotacji dla prasy lokalnej na działania dotyczące Funduszy Europejskich ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej

Więcej bezpłatnych informacji znajdziesz na
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
oraz w Punktach Informacyjnych  
Funduszy Europejskich

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Sięgaj po fundusze W 2017 ROKU

Efekty funduszy europejskich w 2016 r.*

Wiedza 
Edukacja 
Rozwój

POLSKA 
CYFROWA

programy
regionalne

INTELIGENTNY
ROZWÓJ

INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO

FUNDUSZE
EUROPEJSKIE

pomoc
techniczna POLSKA

WSCHODNIA

3297 nowych miejsc pracy

1235 zagranicznych  kontraktów handlowych

1001 prac badawczo-rozwojowych

812 kontraktów nauki z biznesem

424 innowacyjne produkty i usługi
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Ponad miliard na podlaskie projekty
Innowacje, aktywność zawodowa, edukacja, zdrowie czy energetyka odnawialna – to 
tylko niektóre dziedziny życia, które w przyszłym roku mogą liczyć na wsparcie z Fun-
duszy Europejskich. Znamy już harmonogram konkursów w województwie podlaskim. 
Pierwsze nabory wniosków o dofinansowanie ruszą w styczniu.

Regionalny Program 
Województwa PODLASKIEGO

www.power.gov.pl

www.poir.gov.pl

www.pois.gov.pl

www.popc.gov.pl

www.polskawschodnia.gov.pl

www.popt.gov.pl

Program Wiedza Edukacja Rozwój
Program Inteligentny Rozwój

Program Infrastruktura i Środowisko
Program Polska Cyfrowa

Program Polska Wschodnia
Program Pomoc Techniczna

www.rpo.wrotapodlasia.pl

Nowe konkursy w 2017 r. 
harmonogramy naborów wniosków:


