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W 2017 ROKU

Efekty funduszy europejskich w 2016 r.*
INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO
POLSKA
CYFROWA

pomoc
techniczna

Wiedza
Edukacja
Rozwój

3297 nowych miejsc pracy
1235 zagranicznych kontraktów handlowych
1001 prac badawczo-rozwojowych
812 kontraktów nauki z biznesem
424 innowacyjne produkty i usługi

POLSKA
WSCHODNIA

FUNDUSZE
EUROPEJSKIE
programy
regionalne

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

INTELIGENTNY
ROZWÓJ

Punkty informacyjne:
Łódź, ul. Moniuszki 7/9
Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16

Sieradz, ul. Kościuszki 6
Bełchatów, ul. Kościuszki 17
Łowicz, ul. Świętojańska 1

*Szacowane na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie

Sięgaj po fundusze

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

Kolejny rok bogaty w konkursy i dotacje unijne
53 konkursy i prawie 3 mld zł dofinansowania dla wszystkich projektów – to najkrótsze podsumowanie działań prowadzonych w 2016 roku w województwie łódzkim dzięki regionalnemu programowi. Co zaplanowano na przyszły rok? Właśnie poznaliśmy harmonogram naboru wniosków, jaki
będzie realizowany w 2017 roku.
Pośród konkursów, które zaplanowano, każdy znajdzie coś dla siebie.
Bardzo ważnym punktem będzie aktywizacja społeczno-zawodowa, na
którą zarezerwowano pokaźną pulę
środków.
– W przyszłym roku pieniądze zostaną skierowane na inwestycje, szkolenia i aktywizację osób bezrobotnych,
a także profilaktyczne programy zdrowotne – zapowiada Witold Stępień,
marszałek województwa łódzkiego.
– Na aktywizację społeczno-zawodową osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym będzie
ogłaszana cała seria konkursów. Wojewódzki urząd pracy dysponuje na ten
cel kwotą bliską 250 mln zł. Kolejne
pieniądze przewidziane są na ułatwienia dla matek wracających do pracy
po urodzeniu dziecka i na szkolenia
dla pracowników – dodaje marszałek.

Fundusze na aktywizację
i ochronę zdrowia
W pierwszym kwartale 2017 roku
przewidziano dwa konkursy na aktywizację zawodową. W jednym do
rozdysponowania będzie 36,8 mln zł.
Premiowane będą programy, które za
pomocą różnorodnych narzędzi (aktywizacji społecznej, zawodowej i edukacyjnej) będą stanowiły wsparcie
dla tych mieszkańców województwa,
którzy znaleźli się w trudnej sytuacji
życiowej lub są zagrożeni ubóstwem.
Drugi z konkursów będzie miał podobny profil. Ponadto szansę na realizację
będą miały projekty służące wspiera-

niu, tworzeniu lub funkcjonowaniu
podmiotów integracji społecznej, czyli
klubów integracji społecznej, war-sztatów terapii zajęciowej, centrów
integracji społecznej czy zakładów aktywności zawodowej. Tu do podziału
będzie ok. 58,9 mln zł.
Na tym jednak nie koniec. Jak jeszcze
skorzystają mieszkańcy na pieniądzach z Unii? W każdym z kwartałów
przyszłego roku zaplanowano konkursy, które ułatwią powrót do pracy
osobom, które opiekują się dziećmi
do 3 roku życia. Do rozdysponowania będzie w sumie 45,5 mln zł.
Konkursy określone w regionalnym
programie jako „Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie” zakładają także działania
służące ochronie, utrzymaniu i przywróceniu zdrowia. I tak premiowane będą programy uwzględniające
rehabilitację medyczną, dzięki której łatwiej będzie wrócić do pracy.
Projekty mają także służyć wydłużeniu aktywności zawodowej mieszkańców naszego województwa.
W przypadku działań prozdrowotnych pula środków wynosi 20 mln zł.
Warto dodać, że jeden z konkursów
w I kwartale roku zakłada rozpowszechnienie działań w kierunku
wczesnego wykrywania nowotworów
jelita grubego, piersi i szyjki macicy.
Przyszłoroczne nabory uwzględniają
również rozwój edukacji i podniesienie jakości kształcenia. Na nauczanie
przedszkolne, ogólne, zawodowe
i dorosłych zaplanowano prawie
84 mln zł. Konkursy zostaną ogłoszone
w I, II i IV kwartale przyszłego roku.

Wsparcie
dla przedsiębiorców
Zarząd województwa łódzkiego nie
zapomniał także o przedsiębiorcach.
Podobnie jak w roku bieżącym tak
i w przyszłym premiowane będą innowacje, niestandardowe pomysły
na rozwój nowoczesnych technologii.
– W sumie dla tej grupy odbiorców
przewidzianych jest w różnego rodzaju konkursach blisko 250 mln zł.
I nie liczę tutaj instrumentów finansowych (np. pożyczek) dla małych
i średnich przedsiębiorstw. Jeszcze
w I kwartale planujemy ogłosić konkurs dotyczący infrastruktury badawczo-rozwojowej, a pula wynosi
40 mln zł – mówi Witold Stępień.
W II kwartale zostanie ogłoszony nabór na podobne działania. Tym razem
do podziału będzie 64,9 mln zł. Na tym
jednak nie koniec. W II i III kwartale zostaną ogłoszone konkursy obejmujące
internacjonalizację przedsiębiorstw.
Dzięki nim firmy z naszego województwa będą mogły liczyć na wsparcie
przy wkraczaniu na zagraniczne rynki. Jednocześnie będą gospodarczo
promować nasz region. Na tego typu
działania w przyszłym roku zaplanowano 34,4 mln zł.

Skorzystają samorządy
i mieszkańcy
Niemałe pieniądze przewidziano
także na transport multimodalny
(oznaczający przewóz osób lub to-

warów przy użyciu dwóch lub więcej
rodzajów transportu, np. kolejowego i drogowego) – ponad 200 mln zł
i na rozwój gospodarki turystycznej
– około 150 mln zł. Konkursy w tym
zakresie były bardzo popularne
w tym roku. Z kolei ochrona środowiska i technologie informacyjno-komunikacyjne wręcz przeciwnie.
– Zachęcam przede wszystkim do
składania wniosków w konkursach
dotyczących ochrony środowiska
i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Oba rodzaje cieszyły się
w poprzednich edycjach małą popularnością, a na beneficjentów czekają
duże pieniądze. Warto ubiegać się
o nie również dlatego, że w pierwszym
przypadku mogą wpłynąć na atrakcyjność turystyczną gmin i parków
krajobrazowych na naszym terenie,
a w drugim – poprawić standard życia i pracy. Zachęcam do zapoznania
się z informacją na naszej stronie internetowej www.rpo.lodzkie.pl, gdzie
podany jest harmonogram konkursów
oraz informacje o tym, kto może się

ubiegać o pieniądze i na co – zachęca
Joanna Skrzydlewska, członek Zarządu
Województwa Łódzkiego.
Pieniądze unijne to duże wsparcie dla
samorządów, a tym samym korzyść
dla mieszkańców. W I i IV kwartale
odbędą się konkursy wspierające niskoemisyjny transport miejski. Mieszkańcy będą mieli okazję korzystać
z ekologicznego transportu w ich miastach, przesiadając się ze swoich aut
do miejskich autobusów. Będzie o co
walczyć. W sumie zaplanowano na ten
cel 155 mln zł. Z kolei w II połowie roku
będą prowadzone dwa nabory na termomodernizację budynków. Do podziału będzie aż 158,2 mln zł. Obiekty,
z których korzystają setki mieszkańców, będą mogły zyskać nowe oblicze.
Środki unijne dają znacznie więcej
możliwości. W 2017 roku w Łódzkiem zaplanowano 55 konkursów
i łącznie ponad 2 mld zł na dotacje
zwycięskich projektów. Warto więc
już teraz zapoznać się z harmonogramem konkursów na przyszły rok.
JOANNA CHRZANOWSKA

Nowe konkursy w 2017 r.
harmonogramy naborów wniosków:
Program Wiedza Edukacja Rozwój
Program Inteligentny Rozwój
Program Infrastruktura i Środowisko
Program Polska Cyfrowa
Program Polska Wschodnia
Program Pomoc Techniczna
Regionalny Program
Województwa łódzkiego

www.power.gov.pl
www.poir.gov.pl
www.pois.gov.pl
www.popc.gov.pl
www.polskawschodnia.gov.pl
www.popt.gov.pl
www.rpo.lodzkie.pl

Więcej bezpłatnych informacji znajdziesz na
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
oraz w Punktach Informacyjnych
Funduszy Europejskich
Projekt jest współfinansowany w ramach Konkursu dotacji dla prasy lokalnej na działania dotyczące Funduszy Europejskich ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej

