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Kilka województw ogłosiło wstępne harmonogramy ogłaszania konkursów z
funduszy europejskich w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Są
to m.in. województwo śląskie, zachodniopomorskie, podkarpackie,
podlaskie, opolskie i lubuskie.
W województwie śląskim w roku 2015 planuje się m.in. konkurs z zakresu
„Innowacyjność w MŚP”- II, III kwartał 2015r. Do rozdysponowania
będzie 48 mln Euro. W tym województwie również ruszają w 2015 roku
konkursy z zakresu Aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, w tym
konkurs
na
wsparcie
dla
osób
chcących
rozpocząć
działalność
gospodarczą.
Konkursy
na
innowacje
w
przedsiębiorstwach
oraz
zakładanie
działalności gospodarczej pojawią się też w województwach : opolskim,
podkarpackim i lubuskim.

Województwo Łódzkie
W województwie łódzkim nie przyjęto jeszcze harmonogramu naborów
.
Wyznaczono
natomiast
operatora
dla
części
priorytetów
związanych
z
realizacją
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Będzie nim Centrum Obsługi
Przedsiębiorcy w Łodzi, podobnie jak w latach 2007-2013.
Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
z siedzibą w Łodzi, pełnić będzie
rolę Instytucji Pośredniczącej w zakresie wdrażania I i II osi
priorytetowej oraz instrumentów finansowych w ramach Priorytetu
Inwestycyjnego 4c, przewidzianych w RPO WŁ 2014-2020. Dotyczy to
konkursów przewidzianych głównie dla przedsiębiorców i otoczenia
biznesu - I oś priorytetowa to Badania, rozwój i komercjalizacja
wiedzy, II oś priorytetowa to Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka
( tu pojawią się konkursy z zakresu wsparcia MŚP), IV oś
priorytetowa, priorytet 4c to Wspieranie efektywności energetycznej,
inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł
energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i
w sektorze mieszkaniowym.
Terminy
ogłaszania
województwa
łódzkiego
www.cop.lodzkie.pl

konkursów
będą
się

dla
pojawiać

przedsiębiorców
na
stronie
:

Programy krajowe
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Oprócz Regionalnych Programów Operacyjnych poszczególnych województw
mamy jeszcze programy krajowe - zarządzane centralnie. Są to :
Program Infrastruktura i Środowisko
Program Inteligentny Rozwój
Program Wiedza Edukacja Rozwój
Program Polska Cyfrowa
Program Polska Wschodnia
Program Pomoc Techniczna
Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej
Niektóre
z
programów
przedstawiły
już
planowane
harmonogramy
ogłaszania
konkursów.
W
ramach
Programu
Inteligentny
Rozwój
przewidziano w 2015r. konkursy m.in. z zakresu współpracy biznesu i
nauki, proinnowacyjnych usług dla przedsiębiorstw, wsparcia innowacji
w przedsiębiorstwach (wsparcie w dostępie do rynku kapitałowego)czy
kredytów na innowacje technologiczne.
W ramach Programu Polska Cyfrowa w 2015 roku będą ogłaszane konkursy w
zakresie wsparcia e-usług publicznych,
cyfrowego udostępniania
zasobów kultury
oraz wsparcia szkoleniowego na rzecz rozwoju
kompetencji
cyfrowych. W ramach tego programu pojawi się również
konkurs z zakresu eliminowania terytorialnych różnic w zakresie
dostępu do szerokopasmowego Internetu.
Więcej informacji można znaleźć na stronach :
http://funduszeeuropejskie.gov.pl
http://wuplodz.praca.gov.pl
http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/perspe
ktywa-finansowa-2014-2020
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