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Dostępne możliwości na realizację projektów  
przy wsparciu z Funduszy Europejskich 

 
 

Szkolenie dla beneficjentów dotyczące rozliczania projektów dofinansowanych                                    
w ramach III Osi priorytetowej Programu Współpracy Transgranicznej  

Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 
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Dostępne w 2013 roku środki w ramach: 
 
- Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 
- Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka  
- Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 
 

a także: 
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 
- Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy  
 
 
 
 
 
 
 

Perspektywa finansowa na lata-2007-2013  
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Działanie 7.2. Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii 
 

W ramach Działania 7.2 realizowane będą projekty na obszarach wiejskich, miejsko- 
wiejskich oraz miejskich dotyczące wykorzystania odnawialnych źródeł energii, 
rozwoju infrastruktury służącej do produkcji i przesyłu energii odnawialnej, w tym: 

 
• budowa oraz modernizacja małych elektrowni wodnych, 
• wykorzystanie energii geotermalnej na potrzeby ciepłownictwa, 
• pozyskanie energii słonecznej zwłaszcza dla budynków użyteczności publicznej 

(szkoły, szpitale, ośrodki zdrowia, itp.), 
• budowa elektrowni wiatrowych, 
• budowa i montaż instalacji i urządzeń do wykorzystania biomasy, 
• budowa instalacji odzyskującej biogaz ze składowisk odpadów i oczyszczalni 

ścieków. 
 

Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 
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Działanie 7.2. Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii 
 
Beneficjenci: 
• Jednostki samorządu terytorialnego (jst) oraz ich związki i stowarzyszenia, 
• Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną, 
• Administracja rządowa, 
• Parki narodowe i krajobrazowe, 
• Zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia, 
• Jednostki naukowe, 
• Szkoły wyższe, 
• Organizacje pozarządowe, 
• Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków 

wyznaniowych, 
• Przedsiębiorcy. 
 

Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 
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Działanie 7.2.  Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii 
 
Minimalna kwota wsparcia dla projektu w ramach Działania wynosi 200 000 PLN 
Maksymalna kwota wsparcia projektu 5 000 000 PLN 
Poziom dofinansowania projektów wynosi maksymalnie 85% wydatków 
kwalifikowanych projektu. 
 
Nabór: 22.02. – 26.03.2013 roku 
 
Instytucja  odpowiedzialna za nabór:  
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Funduszy 
Europejskich , www.fundusze.malopolska.pl  

Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 
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Działanie 8.2.  Budowanie pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy  
 
W ramach Działania  8.2 dofinansowane będą przedsięwzięcia z zakresu 
współpracy międzynarodowej, między innymi pomiędzy regionami UE, angażujące, 
co najmniej 1 partnera z Województwa Małopolskiego i co najmniej 2 partnerów 
zagranicznych, w szczególności z rożnych państw członkowskich UE a także 
najbliższych sąsiadów (tj. mających wspólną granicę administracyjną  
z Rzeczypospolitą Polską).  
 
Projekty mogą obejmować działania w różnych obszarach m.in.: edukacja, 
gospodarka, turystyka, kultura, ochrona środowiska, ochrona zdrowia. 

Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 
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Działanie 8.2.  Budowanie pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy  
 
Beneficjenci: 
1.    Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki i stowarzyszenia. 
2.    Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną. 
3.     Administracja rządowa. 
4.     Parki narodowe i krajobrazowe. 
5.     Zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia. 
6.     Jednostki naukowe. 
7.     Instytucje kultury. 
8.     Szkoły wyższe. 
9.     Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki. 
10.  Organizacje pozarządowe. 
11.  Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych. 
12.  Instytucje otoczenia biznesu. 
 

Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 
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Działanie 8.2.  Budowanie pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy  
 
Minimalna kwota wsparcia dla projektu wynosi 160 000 PLN 
Maksymalna kwota wsparcia dla projektu wynosi 2 000 000 PLN 
Poziom dofinansowania projektów wynosi maksymalnie 85% wydatków 
kwalifikowanych projektu. 
 
Nabór: 6.08.2012- 2.08.2013 
 
Instytucja  odpowiedzialna za nabór:  
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Funduszy 
Europejskich, www.fundusze.malopolska.pl  
 
 
 

Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 
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Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich 
 
W ramach działania 9.5. można składać wnioski na realizację projektów właściwych 
dla Poddziałań 9.1.1. PO KL lub/i 9.1.2. PO KL. 
 
Poddziałanie 9.1.1 PO KL:   
- tworzenie przedszkoli (w tym również uruchamianie innych form wychowania 
przedszkolnego ) w 30% gmin z terenu województwa o najniższym w skali regionu 
stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej,   
- wsparcie istniejących przedszkoli (w tym również funkcjonujących innych form 
wychowania przedszkolnego) w zakresie wygenerowania dodatkowych miejsc 
przedszkolnych, przyczyniające się do wzrostu całkowitej liczby miejsc  
w przedszkolach i/lub innych formach wychowania przedszkolnego podlegających 
pod jeden organ prowadzący i umiejscowionych na terenie danej gminy. 
 
 
 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 
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Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich 
 
Poddziałanie 9.1.2 PO KL:  
 
- programy rozwojowe  szkół i placówek   ukierunkowane na wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych 
oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia (z wyłączeniem działań dotyczących 
indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych),  
w szczególności obejmujące m.in.: dodatkowe zajęcia, specjalne programy edukacyjne, 
opiekę i doradztwo pedagogiczno - psychologiczne, zagadnienia związane  
z doradztwem zawodowym,  wdrażanie programów i narzędzie efektywnego 
zarządzania placówką oświatową,  
- staże zawodowe  realizowane u pracodawców, skierowane do uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych, prowadzących kształcenie ogólne.  

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 
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Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich 
 
W ramach działania 9.5 PO KL o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się: 
 
• organizacje pozarządowe, 
• Lokalne Grupy Działania.  
 
Minimalna kwota wsparcia: 10 000 zł 
Maksymalna kwota wsparcia: 50 000 zł 
Maksymalny poziom dofinansowania: 100% kosztów kwalifikowanych 
 
Nabór:14.02. – 18.03. 2013 
 
Instytucja odpowiedzialna za Działanie: 
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Plac na Stawach 1, www.pokl.wup-krakow.pl  
 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 
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Działanie 9.6.2. Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT  
i znajomości języków obcych 
 
Projekty związane z szkoleniami i kursami skierowanymi do osób dorosłych (25-64 lata),  
które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem 
umiejętności i kompetencji w obszarach umiejętności ICT i znajomości języków obcych. 
 
Beneficjenci: wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych 
Maksymalny średni koszt kursu na osobę: 2 600 zł 
 
Nabór: marzec 2013 r.  
 
Instytucja odpowiedzialna za Działanie: 
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Plac na Stawach 1, www.pokl.wup-krakow.pl  
 
 
 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 
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Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion 
 
Projekty kwalifikujące się do dofinansowania składają się z następujących komponentów: 
 
 całkowite lub częściowe pokrycie kosztów dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych  
na obszarze objętym projektem (maks. przez okres 3 lat), 
 pokrycie kosztów dostarczenia, instalacji oraz serwisowania sprzętu komputerowego i/lub 
niezbędnego oprogramowania w gospodarstwach domowych wskazanych przez projektodawcę, 
 zakup usługi przeprowadzenia szkoleń dla użytkowników końcowych projektu z zakresu obsługi 
komputera, korzystania z Internetu  oraz nabycia innych umiejętności niezbędnych dla świadczenia 
pracy lub skutecznej edukacji przez Internet (z wykluczeniem szkoleń zawodowych), 
 dofinansowanie kosztów operacyjnych, kosztów zatrudnienia i szkolenia pracowników JST i/lub 
organizacji pozarządowej uczestniczącej w konsorcjum z JST, którzy będą odpowiedzialni  
za realizację działania oraz kosztów działań koordynacyjnych zmniejszających problem wykluczenia 
cyfrowego, np. wyposażenie w sprzęt komputerowy i utrzymanie dostępu do Internetu w 
jednostkach podległych beneficjentowi (w tym: biblioteki publiczne, publiczne instytucje kultury, 
szkoły, publiczne placówki opiekuńczo-wychowawcze położone na obszarze działania beneficjenta  
i publiczne domy pomocy społecznej), 
 dofinansowanie promocji projektu na obszarze objętym projektem. 
 
 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 
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Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion 
 
Beneficjenci: 
• jednostki samorządu terytorialnego, 
• grupy jednostek samorządu terytorialnego - konsorcja, związki, stowarzyszenia i 
porozumienia, 
• konsorcja jednostek samorządu terytorialnego lub w/w grup jednostek samorządu 
terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. 
 
Poziom dofinansowania: 100% kosztów kwalifikowanych  
 
Nabór: 11.02-8.03.2013  
 
Instytucja odpowiedzialna za Działanie: 
Władza Wdrażająca programy Europejskie, u. Żurawia 6/12, Warszawa, www.wwpe.gov.pl 
 
 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 
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Działanie: Odnowa i rozwój wsi 
 
Celem działania jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie 
potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich.  
Dzięki inwestycjom realizowanym w zakresie niniejszego działania udaje się odnowić 
zabytkową zabudowę charakterystyczną dla tradycyjnego budownictwa wiejskiego, 
zmodernizować przestrzeń publiczną (chodniki, place zabaw, parki, rynki itp.) oraz 
unowocześniać i wyposażać obiekty kultury, placówki sportowe i rekreacyjne, jak również 
wspierać projekty związane z infrastrukturą turystyczna i promocją regionu. 
 
Beneficjenci; 
- gmina, 
- instytucja kultury,  
- Kościoły i związki wyznaniowe, 
- organizacje pozarządowe o statusie organizacji pożytku publicznego. 
 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 
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Działanie: Odnowa i rozwój wsi 
 
Maksymalna kwota wsparcia dla jednej miejscowości: 500 000 zł 
Minimalna kwota wsparcia : 25 000 zł 
Poziom dofinansowania: 75% kosztów kwalifikowanych 
 
 
Nabór: 18.02- 29.03.2013 r. 
 
 
 
Instytucja odpowiedzialna za Działanie: 
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Funduszy Europejskich, 
www.fundusze.malopolska.pl  
 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 
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Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w zakresie 
tworzenia i umożliwienia dostępu do infrastruktury szerokopasmowego 
Internetu lub modernizacji takiej infrastruktury 
 
Dofinansowane projekty dotyczą tworzenia i umożliwienia dostępu do infrastruktury 
szerokopasmowego Internetu lub modernizacji takiej infrastruktury. 
 
Beneficjenci  
•Gmina, 
•jednoosobowa spółka gminy, 
•gminny zakład budżetowy, 
•gmina albo związek międzygminny — w przypadku operacji dotyczącej budowy, przebudowy, 
remontu lub wyposażenia targowiska stałego lub operacji dotyczącej tworzenia i umożliwienia 
dostępu do infrastruktury szerokopasmowego Internetu lub modernizacji takiej infrastruktury.  
 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 
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Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w zakresie 
tworzenia i umożliwienia dostępu do infrastruktury szerokopasmowego 
Internetu lub modernizacji takiej infrastruktury 
 
Wysokość wsparcia dla jednej gminy: nie więcej niż limit wysokości pomocy de 
minimis (do 800 000 zł) 
 
Poziom dofinansowania: do 90% kosztów kwalifikowanych 
 
Nabór: 18.02 – 15.04.2013 
 
Instytucja odpowiedzialna za Działanie: 
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Funduszy Europejskich, 
www.fundusze.malopolska.pl 
 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 
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Obszary wsparcia: 
 
- ochrona środowiska i energia odnawialna, 
- społeczeństwo obywatelskie, 
- rozwój społeczny i gospodarczy, 
- kulturowe dziedzictwo, 
- badania naukowe i stypendia, 
- wychwytywania i składowanie CO2, 
- Schengen i sprawy wewnętrzne, 
- godna praca o dialog trójstronny. 
 

www.eog.gov.pl  
 

Mechanizm Finansowy EOG  
Norweski Mechanizm Finansowy 
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Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii  
 
Beneficjenci:  
jednostki sektora finansów publicznych lub podmioty niepubliczne realizujące zadania 
publiczne 
 
Obszary priorytetowe: 
 
• poprawa efektywności energetycznej w budynkach, 
• wzrost świadomości społecznej i edukacja w zakresie efektywności energetycznej (wsparcie 
w ramach projektu predefiniowanego), 
• wzrost produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. 
 

Mechanizm Finansowy EOG  
Norweski Mechanizm Finansowy 
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Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii  
 
Wartość dofinansowania: od 170 000 euro do 3 000 000 euro 
Poziom dofinansowania: do 80% kosztów kwalifikowanych 
 
Nabór: II kwartał 2013 roku 
 
Kontakt: 
Ministerstwo Środowiska  
tel. 22 57 92 779, 22 57 92 772 
e-mail: mfeog@mos.gov.pl 
 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
tel. 22 45 90 130, 22 45 90 400 
e-mail: mfeog@nfosigw.gov.pl 

Mechanizm Finansowy EOG  
Norweski Mechanizm Finansowy 
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Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego  
 
W ramach programu współfinansowane będą następujące typy działań: 
 rewitalizacja, konserwacja, renowacja i adaptacja na cele kulturalne historycznych obiektów 
i zespołów zabytkowych wraz z otoczeniem (zakup wyposażenia może stanowić integralną 
część projektu), 
 budowa, rozbudowa, remonty i przebudowa instytucji kultury (zakup wyposażenia może 
stanowić integralną część projektu), 
 konserwacja zabytków ruchomych oraz zabytkowych księgozbiorów, zbiorów 
piśmienniczych, archiwaliów i zbiorów audiowizualnych, w tym filmowych, 
 rozwój zasobów cyfrowych w dziedzinie kultury, w tym: digitalizacja zabytków ruchomych 
oraz zabytkowych księgozbiorów, zbiorów piśmienniczych, archiwaliów i zbiorów audio, 
audiowizualnych i filmowych oraz tworzenie wirtualnych instytucji kultury 
 

Mechanizm Finansowy EOG  
Norweski Mechanizm Finansowy 
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Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego  
 
Uprawnieni beneficjenci 
• państwowe i samorządowe instytucje kultury,  
• publiczne szkoły artystyczne i uczelnie artystyczne, 
• archiwa państwowe, 
• jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, 
• kościoły i związki wyznaniowe, 
• organizacje pozarządowe ze sfery kultury. 
 
 

Mechanizm Finansowy EOG  
Norweski Mechanizm Finansowy 
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Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego  
 
 
Wartość dofinansowania : 1 mln euro – 8 mln euro  
Poziom dofinansowania: do 85% kosztów kwalifikowanych 
 
Nabór: I kwartał 2013 roku 
 
Kontakt: 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Jacek Mikuszewski  
tel. 22 42 10 466 
e-mail: jmikuszewski@mkidn.gov.pl  
  
 

Mechanizm Finansowy EOG  
Norweski Mechanizm Finansowy 
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Główny Punkt Informacyjny 
Kraków: 

Ul. Wielicka 72 B 
Tel. 0-12 29 90 740 

E-mail:fem@umwm.pl  
www.fundusze.malopolska.pl 

 
Lokalne Punkty Informacyjne 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

Punkty Informacyjne o Funduszach Europejskich 
 w Małopolsce 
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Chrzanów: 
ul. Rynek 4,  

tel. 32/ 627 23 10,  
      32/ 627 23 11  

Tarnów: 
ul. Szujskiego 66 ,  
tel. 14/ 628 88 12,  
      14/ 628 88 13 

Nowy Sącz: 
ul. Zygmuntowska 15-17, 

tel. 18/ 442 25 78,  
      18/ 442 25 79 

Nowy Targ: 
al. 1000-lecia 35,  
tel. 18/ 266 13 71,  
      18/ 266 13 72 



• udzielanie informacji bezpośrednich, telefonicznych oraz mailowych  
na temat dostępności dotacji unijnych, 

• pomoc w rozliczeniu projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej, 
•  promowanie idei partnerstwa publiczno-prywatnego, 

• prowadzenie szkoleń i spotkań otwartych dla  beneficjentów,  

• organizowanie konferencji, seminariów oraz imprez plenerowych, 

• opracowywanie materiałów informacyjnych, 

• działania z zakresu public relations oraz promocji funduszy europejskich, 

• prowadzenie strony internetowej www.fundusze.malopolska.pl. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Zakres zadań Punktów Informacyjnych  
o Funduszach Europejskich w Małopolsce 
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Arkadiusz Szymczyk 
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Targu 

 
Tomasz Basta  

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Sączu 
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