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…skąd i w jaki sposób 

płyną fundusze UE do 

naszej kieszeni 



Europejski Fundusz 

Rozwoju Regionalnego  

• finansuje projekty 

infrastrukturalne 

Europejski Fundusz 

Społeczny 

• finansuje inwestycje 

w ludzi 

PROCES DYSTRYBUCJI  
POZIOM KRAJOWY 



 PO Kapitał Ludzki 

 PO Innowacyjna Gospodarka 

 PO Infrastruktura i Środowisko 

 PO Rozwój Polski Wschodniej 

 Programu Europejskiej 

Współpracy Terytorialnej 

 Regionalne Programy 

Operacyjne 

 PO Pomoc Techniczna 

PROCES DYSTRYBUCJI  

PROJEKT 



Program Operacyjny 

Priorytet 1 Priorytet 2 Priorytet 3  

Działanie 1.1 

Działanie 1.2 

Działanie 1.3 

Poddziałanie 1.3.1 

Poddzialanie 1.3.2 

STRUKTURA PROGRAMÓW… 

 gdzie miejsce na projekty? 



Możliwe typy projektów „szachowych” 

programy 
nauczania 

zajęcia 
dodatkowe dla 

uczniów 

organizacja 
imprez 

szkolenia 
instruktorów 

badania 
naukowe 

aktywizacja 
społeczna 



Potencjalne źródła finansowania 

OKRES 2007 - 2013 

• PO KL, Priorytet IX, regionalny – programy rozwoju 
szkół (9.1.2), szkolenia dla nauczycieli (9.4), lokalne 
inicjatywy edukacyjne (9.5) 

• PO KL, Priorytet VII, regionalny – włączenie 
społeczne, aktywizacja zawodowa i społeczna, projekty na 
rzecz osób niepełnosprawnych (7.2.1) 

• PO KL, Priorytet III, krajowy – nowe programy 
nauczania, w tym w ramach edukacji wczesnoszkolnej 

• Program „Uczenie się przez całe życie” (Lifelong 
Learning), ogólnoeuropejski – projekty szkolne, 
wymiana uczniów i kadry, szkolenia zawodowe 

• Programy celowe różnych fundacji 



Potencjalne źródła finansowania 

OKRES 2014 - 2020 

• PO KL  ---->  PO WER (Wiedza, Edukacja, Rozwój) 

– obecnie trwają konsultacje społeczne Programu 

– Oś I. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, 
gospodarki i edukacji 

– Priorytet Inwestycyjny: 10.1  

– pierwsze konkursy: II – III kwartał 2014 

• Wojewódzki Regionalny Program Operacyjny 

• Program LLP ---->  Erasmus Plus 

– Nacisk na mobilność uczniów  

– Projekty międzynarodowe 

• Programy badawcze NCN 

– pedagogika, socjologia, psychologia 

 

 



CEL –  

oczekiwany stan w przyszłości 

PROBLEM –  

negatywny obraz rzeczywistości 

PROJEKT 

Cechy projektów 



Etap przygotowania 
projektu 

Etap realizacji 
projektu 

• Analiza warunków programu 
• Praca nad pomysłem 
• Opracowanie fiszki projektu  
• Opracowanie wniosku  
• Aplikowanie zgodnie z wymogami   

Podpisanie umowy 

• Realizacja umowy 
• Zarządzanie zasobami projektu  
• Monitorowanie realizacji projektu  
• Raportowanie i rozliczenie projektu   

 

Projektem nie jest  
WNIOSEK APLIKACYJNY!!! 

Aplikowanie 



Wniosek projektowy 

• Wniosek (aplikacja, wypełniona fiszka projektowa) 

jest TYLKO formą przedstawienia projektu do 

realizacji. 
 

• Jest to „oferta” instytucji (organizacji) do wybranego 

źródła finansowania. 
 

• Pisanie wniosków wymaga zatem znajomości: 

– Struktury instytucjonalnej wdrażania danego 

funduszu, 

– Odpowiednich procedur aplikacyjnych, 

– Zasad wypełniania wniosku i przygotowywania 

załączników, 

– Technik przedstawienia projektu w fazie aplikacji 



Projekty – fundamentalne pytania 

• DLACZEGO chcemy (należy) zrobić projekt? Jakie są 
problemy społeczne, ekonomiczne, na które odpowiada 
projekt? 

• PO CO realizować projekt – jaką zmianę chcemy 
osiągnąć? 

• JAK projekt będzie realizowany 

• KTO powinien być zaangażowany w realizację projektu? 

• KIEDY projekt będzie realizowany? 

• ILE projekt będzie kosztował? 

• CO zostanie zmienione po zakończeniu projektu? 

• JAKIE CZYNNIKI mogą mieć wpływ na rezultat 
projektu? 

• JAKIE są pozostałe ryzyka? 

 



Informacje projektowe 

 Statystyki w zależności od grupy docelowej i tematyki projektu 

 Raporty i wyniki badań 

 Strategie 

 Doświadczenie instytucji/organizacji lub/i osób identyfikujących 

projekt 

 Artykuły prasowe, doniesienia w mediach 

 Informacje od potencjalnej grupy docelowej – ankiety badające 

potrzeby 

Identyfikacja pomysłu na projekt  

mając zdiagnozowany problem i zidentyfikowany pomysł na projekt 

szukamy źródła finansowania 



Informacje projektowe 

 Informacje o programach: 

 Dokumenty programowe 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl m.in. wyszukiwarka dotacji 

 

 Informacje o konkursach 

 strony różnych instytucji: PARP, WUP Rzeszów, Ministerstwa, Urząd 

Marszałkowski itp.  

 Dokumentacja konkursowa/Regulamin konkursu 

 www.ngo.pl  

 

Źródło finansowania pomysłu na projekt 

Dowiemy się:  

Kto? Co-jakie projekty? Jakie warunki? 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.ngo.pl/
http://www.ngo.pl/
http://www.ngo.pl/
http://www.ngo.pl/
http://www.ngo.pl/


Informacje projektowe 

Dokumenty aplikacyjne: 

 Dokumentacja konkursowa/Regulamin konkursu 

 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie  

 Wzór wniosku o dofinansowanie  

 Biznes plan – wzór i instrukcja 

 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków 

 Przewodnik po kryteriach wyboru projektów 

 Zasady dokonywania wyboru projektów 

 Podręczniki i poradniki 

 

Opracowywanie projektu: 

 Statystyki, raporty i wyniki badań, strategie, doświadczenie, artykuły 

prasowe, doniesienia w mediach, informacje od grupy docelowe. 

Opracowana koncepcja projektu 

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu 

Główne źródło:  

strona www 

instytucji 

ogłaszającej 

konkurs 





 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl 



 

www.wrota.podkarpackie.pl 



 

www.frse.org.pl 



 

www.cordis.europa.eu 



Kontakt 

Grzegorz Karpiuk 

Biuro Projektów 

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania 

w Rzeszowie 

ul. Sucharskiego 2a 

35-225 Rzeszów 

 

Tel. 17 8661 286 

gkarpiuk@wsiz.rzeszow.pl 

 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! 


