
„Fundusze Europejskie w latach 2014-2020 dla przedsiębiorców na 
rozwój firmy, w tym na inwestycje innowacyjne” 

Świecie, 08.09.2016r.
Główny Punkt Informacyjny

Funduszy Europejskich w Bydgoszczy



Oś Priorytetowa 8

Aktywni na rynku pracy
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Działanie 8.3
Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w 

regionie

Typy projektów:

1. Działania szkoleniowo-doradcze dla osób planujących

rozpoczęcie działalności gospodarczej;

2. Wsparcie w formie instrumentów finansowych

(preferencyjne pożyczki do 70 tys. na osobę);

3. Wsparcie w formie bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie

działalności gospodarczej;
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Działanie 8.3
Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w 

regionie

Typy projektów:

4. Wsparcie pomostowe dla osób, które rozpoczęły prowadzenie
działalności gospodarczej w ramach danego projektu obejmujące:

→ usługi doradczo-szkoleniowe

→ usługi asystentury

→ wsparcie pomostowe nie większe niż równowartość minimalnego
wynagrodzenia
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Poddziałanie 8.4.2/8.4.3
Rozwój usług opieki na dziećmi do lat 3

Typy projektów:

1. Wspieranie działalności podmiotów świadczących

opiekę nad dziećmi do lat trzech poprzez:

a. tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3;

b. sfinansowanie kosztów przeszkolenia zawodowego

dziennego opiekuna i niani;

5



Poddziałanie 8.4.2/8.4.3
Rozwój usług opieki na dziećmi do lat 3

Typy projektów:

c) pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekuna dziennego 

zatrudnionego przez gminę;

d) dostosowanie miejsc opieki do potrzeb dzieci 

niepełnosprawnych.
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Poddziałanie 8.4.2/8.4.3
Rozwój usług opieki na dziećmi do lat 3

Kto może składać wnioski?

Każdy podmiot z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób

prowadzących działalność oświatową na podstawie przepisów

odrębnych.
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Poddziałanie 8.4.2/8.4.3
Rozwój usług opieki na dziećmi do lat 3

→ Grupę docelową stanowią: dzieci do lat 3 oraz ich opiekunowie,
żłobki, kluby dziecięce, nianie;

→ Konkursy zostały ogłoszone w III kwartale 2016r., 8.4.3 - termin
składania wniosków od 30.09.2016r. do 13.10.2016r; 8.4.2 – termin
składania wniosków od 30.09.2016r. do 14.10.2016r.;

→ Minimalna wartość projektu: 100 000 zł

→ Maksymalny poziom dofinansowania UE: 85%
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Poddziałanie 8.5.1
Wsparcie dostępu do usług rozwojowych

→ Planowany termin ogłoszenia konkursu to 
IV kwartał 2016 r.

W ramach konkursu wybrany zostanie Podmiot 
Systemu Finansowania usług rozwojowych dla 

przedsiębiorstw.
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Poddziałanie 8.6.1 
Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności 

zawodowej mieszkańców

→ Planowany termin ogłoszenia konkursu to

IV kwartał 2016 r.

→ Dofinansowanie będą mogły otrzymać projekty

z zakresu eliminowania zdrowotnych czynników

ryzyka w miejscu pracy

→ Alokacja na konkurs: 500 000 euro
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Poddziałanie 8.6.2
Regionalne programy polityki zdrowotnej i 

profilaktyczne

→ Planowany termin ogłoszenia konkursu to
IV kwartał 2016 r.

→ Dofinansowanie będą mogły otrzymać projekty z zakresu profilaktyki
zdrowotnej i programy polityki zdrowotnej

→ Alokacja na konkurs: 6 000 000 euro
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Oś Priorytetowa 9

Solidarne społeczeństwo
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Poddziałanie 9.1.1/9.2.1
Aktywne włączenie społeczne

→ Planowany termin ogłoszenia konkursu to
IV kwartał 2016 r. (9.1.1 w ramach ZIT) oraz
9.2.1 – termin składania wniosków od
30.09.2016r. do 28.10.2016r.;

→ Dofinansowanie będą mogły uzyskać projekty
na rzecz aktywnej integracji ;

→ Alokacja na konkurs: 2 500 000 euro (w
ramach ZIT) oraz 10 000 000 euro (polityka
terytorialna);
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Poddziałanie 9.1.1/9.2.1
Aktywne włączenie społeczne

Kto może składać wnioski?

• jednostki samorządu terytorialnego i/lub ich
jednostki organizacyjne (w tym OPS/PCPR);

• podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie (w tym organizacje
pozarządowe);

• podmioty ekonomii społecznej;
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Poddziałanie 9.1.2
Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT

→ Planowany termin ogłoszenia konkursu to

IV kwartał 2016 r.

→ Dofinansowanie będą mogły uzyskać projekty na

rzecz rozwoju usług opiekuńczych

→ Alokacja na konkurs: 1 900 000 euro
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Poddziałanie 9.1.2
Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT

Kto będzie mógł składać wnioski?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych

(nie dotyczy osób prowadzących działalność

gospodarcza lub oświatową na podstawie odrębnych

przepisów).
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Poddziałanie 9.3.1
Rozwój usług zdrowotnych

→ Planowany termin ogłoszenia konkursu to

IV kwartał 2016 r.

→ Dofinansowanie będą mogły uzyskać projekty z

zakresu rozwoju usług zdrowotnych

→ Alokacja na konkurs: 10 000 000 euro
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Poddziałanie 9.3.1
Rozwój usług zdrowotnych

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych

(nie dotyczy osób prowadzących działalność

gospodarcza lub oświatową na podstawie odrębnych

przepisów).
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Poddziałanie 9.3.2
Rozwój usług społecznych

→ Planowany termin ogłoszenia konkursu to

IV kwartał 2016 r.

→ Dofinansowanie będą mogły uzyskać projekty na

rzecz rozwoju usług społecznych

→ Alokacja na konkurs: 8 000 000 euro

19



Poddziałanie 9.3.2
Rozwój usług społecznych

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych

(nie dotyczy osób prowadzących działalność

gospodarcza lub oświatową na podstawie odrębnych

przepisów).
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Oś Priorytetowa 10

Innowacyjna edukacja
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Poddziałanie 10.1.1/10.2.1
Wychowanie przedszkolne

Typy projektów:

1. Tworzenie nowych miejsc wychowania
przedszkolnego w funkcjonujących ośrodkach
wychowania przedszkolnego.

2. Zakładanie nowych ośrodków wychowania
przedszkolnego.

3. Rozszerzenie oferty ośrodków wychowania
przedszkolnego o dodatkowe zajęcia
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Poddziałanie 10.1.1/10.2.1
Wychowanie przedszkolne

Typy projektów:

4. Doskonalenie umiejętności i kompetencji
zawodowych nauczycieli (i innych pracowników
pedagogicznych ośrodków wychowania
przedszkolnego), niezbędnych do pracy z dziećmi w
wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi z
niepełnosprawnościami
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Poddziałanie 10.1.1/10.2.1
Wychowanie przedszkolne

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych

(nie dotyczy osób prowadzących działalność

gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów

odrębnych).
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Poddziałanie 10.1.1/10.2.1
Wychowanie przedszkolne

→ Grupa docelowa: dzieci w wieku przedszkolnym, ośrodki

wychowania przedszkolnego, nauczyciele i pracownicy, rodzice

dzieci;

→ Konkursy ogłoszone - projekty zintegrowane

z poddziałaniem 6.3.1 oraz 6.4.2
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Dziękuję za uwagę
Monika Jabłońska

tel. 52 327 68 84

ue.bydgoszcz@kujawsko-pomorskie.pl 


