
Przyszły rok upłynie w Ma-
łopolsce pod hasłem przed-
siębiorczości i  innowacji. 
Mieszkańcy, którzy marzą 
o  otwarciu własnego biz-
nesu, mogą liczyć na unij-
ne wsparcie. Podobnie fir-
my stawiające na projekty 
badawczo-rozwojowe i  te 
przedsiębiorstwa, które 
chcą podbijać międzynaro-
dowe rynki.

3 mld zł – tyle wyniesie w 2017 roku 
budżet Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Ma-
łopolskiego. Zarząd województwa 
ogłosił harmonogram naboru wnio-
sków. W planach jest 36 konkursów. 
Prawie 700 mln zł przeznaczono na 
integrację społeczną i rozwój rynku 
pracy. 
– Przyszły rok w Małopolsce będzie 
należał do ludzi przedsiębiorczych. 
Dotacje na założenie firmy, szkole-
nia zawodowe, kursy podnoszące 
kwalifikacje – na to wszystko będzie 
można otrzymać unijne wsparcie 
– zapewnia wicemarszałek Małopol-
ski Stanisław Sorys.

Z myślą o pracujących 
rodzicach 
Na dofinansowanie działań zmie-
rzających do zakładania działalno-
ści gospodarczej Małopolska chce 
przeznaczyć blisko 113 mln zł. Z ko-

lei ci, którzy szukają zatrudnienia, 
będą mogli skorzystać z bezpłatnych 
kursów i szkoleń. Na aktywizację za-
wodową zarezerwowano 90 mln zł. 
Ułatwiony zostanie powrót do pracy 
rodzicom po urlopach macierzyń-
skich i wychowawczych. Na począt-
ku 2017 roku planowane są pierwsze 
konkursy dla projektów umożliwia-
jących łączenie życia zawodowego 
z prywatnym. Chodzi o budowę 
nowych lub rozbudowę istniejących 
żłobków i klubów dziecięcych, a tak-
że o wsparcie instytucji opiekuna 
dziennego.
Podobnie jak w tym roku po pie-
niądze z UE będą mogli sięgnąć 
ludzie z niepełnosprawnościami, 
zagrożeni wykluczeniem społecz-
nym czy ubóstwem. W planie są 
nabory na dotacje dla ośrodków 
pomocy społecznej i powiatowych 
centrów pomocy rodzinie. Będą 
także konkursy na programy stwo-
rzone na rzecz aktywizacji społecz-
nej i zawodowej osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem spo-
łecznym. W zakresie usług społecz-
nych i zdrowotnych w Małopolsce 
planowane jest dofinansowanie 
prowadzenia placówek wsparcia 
dziennego dla dzieci i młodzieży, 
opieki długoterminowej, dzien-
nych placówek opieki nad osoba-
mi z niepełnosprawnościami oraz 
teleopieki.

Stawiają na innowacje 
Ponad pół miliarda złotych woje-
wództwo małopolskie przeznaczy 

też na badania i rozwój nowych 
technologii. 
– Małopolskie firmy coraz odważniej 
sięgają po fundusze unijne na badania 
i rozwój nowych technologii. Ukierun-
kowanie na innowacje oraz zdolność 
wykorzystania ich w praktyce stawia 
małopolskich przedsiębiorców w gro-
nie liderów budowania silnej pozycji 
regionu opartej na wiedzy. Dzięki dłu-
gofalowemu wspieraniu biznesu oraz 
optymalnemu wykorzystaniu Fun-
duszy Europejskich Małopolska jako 
pierwsze polskie województwo otrzy-
mała prestiżowy tytuł Europejskiego 
Regionu Przedsiębiorczości, przyzna-
wany przez europejski Komitet Regio-
nów – mówi Jacek Krupa, marszałek 
województwa małopolskiego.

Harmonogram 
wybranych konkursów 
na 2017 rok
Infrastruktura badawcza sektora na-
uki – ok. 171 mln zł, II kwartał 2017 r.
Projekty badawczo-rozwojowe przed-
siębiorstw – 173 mln zł, I kwartał 
2017 r.
Bony na innowacje – ponad 16 mln zł, 
II kwartał 2017 r. 
Małopolskie centra innowacji (in-
frastruktura instytucji otoczenia biz-
nesu) – ponad 112 mln zł, I kwartał 
2017 r. 
Promocja postaw przedsiębiorczych 
oraz potencjału instytucji otoczenia 
biznesu – blisko 13 mln zł, IV kwartał 
2017 r. 
Aktywność międzynarodowa ma-
łopolskich MŚP (nowe modele 

biznesowe, opracowanie strategii 
lub planu działalności międzynaro-
dowej, udział w targach, specjali-
styczne usługi doradcze, pozyskanie 
dokumentów uprawniających do 
wprowadzenia produktów lub usług 
na rynek zagraniczny, dostosowanie 
produkcji do wymagań rynku zagra-
nicznego) – ponad 8 mln zł, III kwar-
tał 2017 r. 
Dotacje dla MŚP (inwestycje w przed-
siębiorstwa dostarczające urządzenia 
niezbędne do produkcji energii z OZE) 
– ponad 21 mln zł, II kwartał 2017 r. 
Bony na doradztwo specjalistyczne 
– ponad 34 mln zł, III kwartał 2017 r.
Rozwój infrastruktury produkcji 
energii ze źródeł odnawialnych – po-
nad 86 mln zł, III kwartał 2017 r.
Ekoprzedsiębiorstwa – ponad 
82 mln zł, IV kwartał 2017 r. 
Aktywizacja zawodowa – ponad 
81 mln zł, IV kwartał 2017 r. 
Wsparcie w formie dotacji na za-
kładanie działalności gospodarczej 
– prawie 113 mln zł, IV kwartał 
2017 r. 

Rozwój kompetencji kadr sektora 
MŚP – ponad 86 mln zł, I kwartał 
2017 r. 
Adaptacja do zmian – ponad 
14 mln zł, IV kwartał 2017 r.
Wsparcie na rzecz łączenia życia 
zawodowego z prywatnym – blisko 
36 mln zł, I kwartał 2017 r. 
Realizacja programów przekwali-
fikowania pracowników i wsparcie 
dla pracodawców – ponad 7 mln zł, 
II kwartał 2017 r. 
Programy zdrowotne – ponad 
5,3 mln zł, III kwartał 2017 r. 
Aktywna integracja – projekty kon-
kursowe wyłącznie dla OPS i PCPR 
– blisko 86 mln zł, IV kwartał 2017 r. 
Aktywna integracja – projekty kon-
kursowe – ponad 65 mln zł, I kwartał 
2017 r. 
Małopolska chmura edukacyjna 
– ponad 8 mln zł, I kwartał 2017 r. 
Kształcenie zawodowe osób doro-
słych – blisko 46 mln zł, II kwartał 
2017 r. 

ELIZA 
JARGUZ-BANASIK

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

Regionalny Program 
Województwa małopolskiego

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.malopolska.pl

Nowe konkursy w 2017 r. 
harmonogramy naborów wniosków:

Szansa dla ludzi przedsiębiorczych

Bezpłatna informacja  
o możliwościach korzystania 
z Funduszy Europejskich 
w Małopolsce

Pełne dane kontaktowe znajdziesz na:
www.funduszeeuropejskie.gov.pl/punkty
Więcej informacji:
www.rpo.malopolska.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Punkty informacyjne:
Kraków, ul. Wielicka 72B 
Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5

Nowy Sącz, ul. Wazów 3 
Nowy Targ, al. 1000-lecia 35 
Tarnów, ul. Wałowa 37 

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
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