
 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA PODKARPACIU

Jednym z ważnych zadań finansowanych 
ze środków RPO WP jest wsparcie rozwoju 
firm. Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy do 
30 marca mogą się ubiegać o dofinansowa-
nie projektów, które dotyczą badań prze-
mysłowych, prac badawczo-rozwojowych 
oraz wdrożenia ich wyników. Docenione 
zostaną projekty zmierzające do udoskona-
lenia produktów, procesów lub usług i ich 
praktycznego wykorzystania w prowadzonej 
działalności gospodarczej. Do rozdyspono-
wania jest niebagatelna suma 80 milionów 
złotych.

Wszechstronne wsparcie
Środki unijne popłyną także 
na działania zmierzające do 
aktywnej reintegracji najuboż-
szych mieszkańców regionu. 

Od 30 marca do 13 kwietnia  będzie można 
składać projekty oferujące usługi o charak-
terze społecznym, edukacyjnym, zdrowot-
nym i zawodowym, które ułatwią uczestni-
kom powrót do życia społecznego i pracy. 
Kolejne 10 mln zł zasili jednostki samorządu 
terytorialnego szczebla gminnego i powia-
towego, które starają się poprawić dostęp 
do usług wsparcia rodziny i pieczy zastęp-

czej. Znajdą się pieniądze na zatrudnienie 
nowych asystentów rodziny, konsultacje 
specjalistyczne, pomoc prawną itp. Fundu-
sze unijne przeznaczyć też można będzie 
na otwarcie placówek wsparcia dziennego 
i wspieranie już działających kół zaintere-
sowań, świetlic czy ognisk wychowawczych. 
Nabory już w tym miesiącu. 

Dla lepszego jutra
Istotnym zadaniem jest po-
prawa trudnej sytuacji osób 
bezrobotnych na podkar-
packim rynku pracy, dlatego  

z RPO WP przewidziano na ten cel aż 90 mln 
zł. Do 21 marca publiczne służby zatrudnie-
nia i agencje, instytucje szkoleniowe i dialogu 
społecznego mogą zgłaszać swoje pomysły. 
Projekty mające pomóc znaleźć nowe zajęcie 
osobom bezrobotnym, biernym zawodowo  
i poszukującym pracy oraz tym, które zdecy-
dowały się na odejście z rolnictwa powinny 
oferować wszechstronne wsparcie, np.: pomoc  
w określeniu potrzeb i problemów uczestnika 
projektu, poradnictwo zawodowe, szkolenia, 
staże czy praktyki zawodowe, refundację wy-
posażenia stanowiska pracy itp.

Kształćmy  
fachowców!
Pieniądze unijne przeznaczo-
ne zostaną również na wsparcie 
szeroko rozumianej nauki. Już  

w kwietniu ruszy nabór projektów zmierza-
jących do poprawy jakości kształcenia za-
wodowego. Dzięki dostosowaniu nauczania 
do potrzeb rynku pracy uczniom w przy-
szłości łatwiej będzie znaleźć dobre, stabil-
ne zatrudnienie. Przyczynić się ma do tego 
nie tylko doskonalenie umiejętności peda-
gogów, doposażanie pracowni czy umożli-
wianie uczniom odbywania praktyk i staży  
u przedsiębiorców, ale także poprawa współ-
pracy placówek oświatowych z lokalnymi pra-
codawcami.

Środku unijne?  
Naturalnie!
W kwietniu ruszą także nabory  
w konkursach związanych  
z ochroną środowiska natural-

nego. Zakup wyposażenia, rozbudowa in-
frastruktury, poszerzenie usług w zakresie 
ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk 
przyrodniczych? Liczy się pomysł, ponieważ 
wsparcie otrzymają działania zmierzające do 

ochrony różnorodności biologicznej. Na pro-
ekologiczne projekty przewidziano na Pod-
karpaciu 27 mln zł. 

Perspektywy  
kwietniowe
Spółdzielnie i wspólnoty miesz-
kaniowe, TBS-y, organizacje 
pozarządowe, podmioty wy-

konujące działalność leczniczą i porozumie-
nia ww. podmiotów do 12 kwietnia mogą 
składać wnioski na dofinansowanie kom-
pleksowej modernizacji energetycznej bu-
dynków ochrony zdrowia. Środki można 
przeznaczyć na ocieplenie, wymianę stolarki, 
instalacji, oświetlenia i wiele innych działań.  
W kwietniu ruszą też nabory wniosków związa-
nych z infrastrukturą terminali przeładunkowych 
nienależących do sieci TENT. 17 mln zł będzie 
do rozdysponowania na budowę, przebudowę 
czy modernizację magazynów, parkingów, dróg 
wewnętrznych, zakup systemów teleinforma-
tycznych i urządzeń wykorzystywanych przy 
świadczeniu usług przewozowych.

Dotacje z RPO WP. Nie przegap!
Na rok 2018 zaplanowano niemal 40 konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województw Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 
(RPO WP). W marcu i kwietniu otwierają się nowe możliwości wsparcia ze środków funduszy europejskich – to szanse na pieniądze m.in. na badania, 
edukację czy ochronę środowiska.
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Poznaj szczegóły
Artykuł opisuje wybrane możliwości w pigułce. 
Chcesz wiedzieć więcej? Szczegółowe informacje  
o wszystkich trwających naborach znajdziesz tu-
taj: www.rpo.podkarpackie.pl w zakładce „zobacz 
ogłoszenia i wyniki naborów wniosków”.  
Masz pytania, chcesz porozmawiać o konkursach  
i projektach? Skontaktuj się z konsultantami Sieci 
Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich 
(ich listę znajdziesz na stronie www.rpo.podkar-
packie.pl w zakładce „Punkty Informacyjne”).


