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Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

W województwie wielkopolskim działa sześć Punktów 

Informacyjnych Funduszy Europejskich, wchodzących 

w skład ogólnopolskiej Sieci PIFE.



Zadania PIFE:

• Udzielanie informacji o programach, w ramach których wdrażane są 

środki Unii Europejskiej;

• Udzielanie informacji na etapie przygotowywania 

wniosków/projektów, realizacji i rozliczania projektów;

• Informowanie o realizowanych projektach dofinansowanych z FE;

• Upowszechnianie informacji o dostępnych projektach;

• Organizacja spotkań informacyjnych i szkoleń.

• Organizacja Mobilnych Punktów Informacyjnych.

• Dystrybucja materiałów informacyjnych.

Wszystkie usługi świadczone w Punktach Informacyjnych Funduszy

Europejskich są bezpłatne.



www.facebook.com/WRPOwielkopolska



www.twitter.com

WRPO / @WRPO_2014_2020



Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 
na lata 2014-2020

(WRPO 2014+)

www.wrpo.wielkopolskie.pl



Działanie 1.1

Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki



Poddziałanie 1.3.2

Poprawa jakości usług na rzecz

inkubacji przedsiębiorstw



Poddziałanie 1.4.2

Promocja gospodarcza regionu



Przykładowe koszty kwalifikowalne:

• Koszty osobowe – koszty wynagrodzeń pracowników Beneficjenta za usługi 

świadczone na rzecz beneficjenta docelowego w zakresie internacjonalizacji 

gospodarki regionu;

• udział w targach i misjach gospodarczych, w tym m.in.:

− koszty najmu powierzchni targowych, budowy stoiska targowego,

− zakwaterowanie, transport, usługi cateringowe,

− tłumaczenia oraz usługi bezpośrednio związane z udziałem w targach i misjach;

• Usługi doradcze;

• Koszty promocji:

− koszty promocji projektu, koszty związane z promocją gospodarczą i inwestycyjną 

regionu – kampanie promocyjne regionu.



Poddziałanie 1.5.1

www.jeremie2.pl



Kto może skorzystać:

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP oraz osoby fizyczne planujące rozpoczęcie działalności 

gospodarczej.

W ramach jeremie2 udzielane są:

• pożyczki,

• poręczenia,

Mechanizm odnawialny:

Raz wydatkowane środki wracają i ponownie są inwestowane.



Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
2014-2020

(POIR)

www.poir.gov.pl



Poddziałanie 1.1.1

Badania przemysłowe i prace rozwojowe 
realizowane przez przedsiębiorstwa

– MŚP i duże

„Szybka ścieżka”



Poddziałanie 2.3.2

Bony na innowacje – etap usługowy



Poddziałanie 2.3.2

Bony na innowacje – etap inwestycyjny



2.3.4 Ochrona własności przemysłowej



2.3.5 Design dla przedsiębiorców



Cel projektu:

Rozwój przedsiębiorstwa poprzez opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki 

któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt (wyrób lub usługa).

Wartość kosztów kwalifikowalnych:

• doradztwo, projektanci – od 60 tys. zł do 500 tys. zł,

• inwestycje – maksymalnie 1 mln zł (cały projekt 1,5 mln zł).

Poziom dofinansowania w Wielkopolsce:

• doradztwo, projektanci – do 85% kosztów kwalifikowalnych;

• inwestycje – zgodnie z Mapą Pomocy Regionalnej, tj. 45% / 35%.



Poddziałanie 2.4.1 „Centrum analiz i pilotaży

nowych instrumentów innoLAB„

–

Granty na dizajn

(pilotaż)



Wybrani operatorzy:

województwo mazowieckie:

• Kaniewski Design Sp. z o.o.;

pozostałe województwa:

• MD Connect Sp. z o.o.,

• CODE Design sp. z.o.o,

• Stowarzyszenie Wzornictwo Przemysłowe Warmii i Mazur.



3.2.1 Badania na rynek



3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne



STEP
-

Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Projekt

www.poir.gov.pl/step



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!

BARTOSZ NOCHOWICZ

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich 
w Poznaniu

Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

w Poznaniu



Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich 
w Poznaniu

al. Niepodległości 34, 61- 714 Poznań

Godziny pracy:
pon. 7:30 – 18:00, wt.- pt. 7:30 – 15:30

tel. 61 626 61 90 (92, 93)
61 626 72 46

e-mail: info.wrpo@wielkopolskie.pl
info.fe@wielkopolskie.pl


