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PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020
Całkowity budżet PROW 2014-2020
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DZIAŁANIA DLA MIESZKAŃCÓW OBSZARÓW WIEJSKICH REALIZOWANE
PRZEZ MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W RAMACH
PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020:

•

•
•
•
•
•
•
•

BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG LOKALNYCH I ZWIĄZANYCH Z NIMI
URZĄDZEŃ
GOSPODARKA WODNO – ŚCIEKOWA
OCHRONA ZABYTKÓW I BUDOWNICTWA TRADYCYJNEGO
OBIEKTY PEŁNIĄCE FUNKCJE KULTURALNE LUB KSZTAŁTOWANIE
PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
TARGOWISKA
PREMIE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ
ROZWÓJ USŁUG ROLNICZYCH
LEADER
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BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG LOKALNYCH
I ZWIĄZANYCH Z NIMI URZĄDZEŃ
Beneficjenci:
• gminy, powiaty i lub ich związki.
Wysokość pomocy:
pomoc ze środków EFRROW nie może przekroczyć 3 000 000 zł na Beneficjenta.

Warunki przyznania pomocy:
połączenie jednostki osadniczej z istniejącą siecią drogową.
Terminy:
terminy naborów wniosków ogłaszane są przez samorządy województw.

BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG LOKALNYCH I ZWIĄZANYCH Z NIMI URZĄDZEŃ [wypłacone środki w mln. zł ]

Woj. pomorskie:
zawarto
81
umów na kwotę
ok. 125 mln. zł.
oraz wypłacono
dotychczas ok.
96 mln zł.
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GOSPODARKA WODNO - ŚCIEKOWA
Cel: budowa, przebudowa, modernizacja lub wyposażenie obiektów budowlanych służących do
zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, zakup i montaż urządzeń kanalizacyjnych oraz
urządzeń wodociągowych.
Beneficjenci:
• gminy;
• spółki, w których udziały mają wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego;
• związki międzygminne.
Wysokość pomocy:
pomoc ze środków EFRROW nie może przekroczyć 2 000 000 zł na Beneficjenta.
Warunki przyznania:
pomoc może być przyznana jeśli operacja realizowana jest w miejscowościach poza aglomeracjami
zdefiniowanymi w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
Terminy: terminy naborów wniosków ogłaszane są przez samorządy województw.
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GOSPODARKA WODNO - ŚCIEKOWA [kwoty zawartych umów w mln. zł ]

Woj. pomorskie:
zawarto 23
umowy na kwotę
blisko 51 mln. zł.
oraz wypłacono
dotychczas ok.
6,5 mln zł.
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OCHRONA ZABYTKÓW I BUDOWNICTWA TRADYCYJNEGO
Wsparcie w ramach tego typu operacji obejmuje:
• inwestycje z zakresu ochrony zabytków i budownictwa tradycyjnego, które przyczyniają się
do zachowania dziedzictwa kulturowego na obszarach wiejskich, gdzie znajdują się
pojedyncze obiekty zabytkowe,
• zespoły pałacowo – ogrodowe, zespoły folwarczne, układy tradycyjnej zabudowy, które
ulegają stopniowej degradacji, a w przypadku braku środków na ich renowacje zostaną
całkowicie utracone.

Beneficjent:
• gmina,
• instytucja kultury, dla której organizatorem jest JST .
Wysokość pomocy:
• ze środków EFRROW nie może przekroczyć 500 000 zł na miejscowość.

Wsparcie może dotyczyć włącznie operacji, która:
• będzie ogólnodostępna, w tym dostępna dla osób niepełnosprawnych;
• dotyczy obiektu wpisanego do rejestru lub ewidencji zabytków.
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OBIEKTY PEŁNIĄCE FUNKCJE KULTURALNE LUB
KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
Wsparcie w ramach tego typu operacji obejmuje:
•budowę, modernizację lub wyposażenie budynków ogólnodostępnych, które zapewniają
warunki do organizowania i animowania uczestnictwa społeczności wiejskiej.
•ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymaganiami ładu przestrzennego mającego
na celu podniesienie atrakcyjności obszarów wiejskich i promowanie rozwoju przestrzennego.
Beneficjent:
•gmina
•instytucja kultury, dla której organizatorem jest JST (obiekty pełniące funkcje kulturalne)
Wysokość pomocy:
• ze środków EFRROW nie może przekroczyć 500 000 zł na miejscowość.
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OBIEKTY PEŁNIĄCE FUNKCJE KULTURALNE LUB KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
oraz OCHRONA ZABYTKÓW I BUDOWNICTWA TRADYCYJNEGO [kwoty zawartych umów w mln zł]

Woj. pomorskie:
dla
zakresu
Ochrona
zabytków i budownictwa
tradycyjnego zawarto 5
umów na kwotę ok. 3,2 mln.
zł.
dla zakresu Obiekty pełniące
funkcje
kulturalne
lub
kształtowanie
przestrzeni
publicznej zawarto 3 umowy
na kwotę ok. 3,1 mln. zł.
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TARGOWISKA
Cel: budowa lub modernizacja targowisk lub obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji
lokalnych produktów.
Beneficjenci: gminy, powiaty lub ich związki.
Wysokość pomocy: pomoc ze środków EFRROW nie może przekroczyć 1 mln zł na Beneficjenta.
Warunki przyznania:
• pomoc może być przyznana jeśli operacja realizowana jest w miejscowości liczącej nie więcej niż
200 tys. mieszkańców;
• min. 30% powierzchni handlowej targowiska zostanie przeznaczona pod sprzedaż artykułów rolnospożywczych.
Terminy składania wniosków: ogłaszane przez samorządy województw.

Woj. pomorskie:
Projekty z PROW 2007-2013
Gmina Pelplin
Gmina Stara Kiszewa
Gmina Sztum
Gmina Chojnice
Gmina Kościerzyna
Gmina Tuchomie
Gmina Bobowo
Gmina Lębork
Gmina Stegna
Gmina Debrzno
Gmina Pruszcz Gdański

Projekty z PROW 2014-2020
Gmina Nowy Staw
Gmina Dzierzgoń
Gmina Trzebielino
Gmina Czarna Dąbrówka
Gmina Potęgowo
Gmina Władysławowo
Gmina Miastko
Gmina Trąbki Wielkie
Gmina Miejska Rumia
Gmina Słupsk
Miasto Puck
Gmina Miejska Chojnice
Gmina Skarszewy
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TARGOWISKA
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PREMIE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ
Cel:
pomoc w podejmowaniu działalności pozarolniczej w następujących obszarach:
• obszar A - wyznaczonych w związku ze zwalczaniem choroby afrykańskiego pomoru świń (ASF);
• obszar B – pozostałe operacje związane z rozpoczynaniem pozarolniczej działalności gospodarczej
na obszarach wiejskich.
Beneficjenci:
rolnicy, małżonkowie rolników i ich domownicy.
Wysokość pomocy:
Premia 150 000 zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy
Premia 200 000 zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 2 miejsc pracy
Premia 250 000 zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy.
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PREMIE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ
Termin składania wniosków:
nabór wniosków na obszar A – odbywa się w terminie 30.08-28.09. br.
nabór wniosków na obszar B – odbywać się będzie od 30.09-29.10. br.
Nabór ogłasza ARiMR.
Warunki przyznania pomocy:
Pomoc może być przyznana, jeżeli wnioskodawca jest beneficjentem poddziałania „Płatności dla
rolników przekazujących małe gospodarstwa” albo spełnia następujące warunki:
• podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek rolnika lub
domownik rolnika, nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia
wniosku o przyznanie pomocy,
• za rok w którym został złożony wniosek lub za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie
pomocy przyznano płatność do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,
w którym pracuje wnioskodawca.
Planowane efekty: 16,5 tys. nowych miejsc pracy.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

PREMIE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ [wypłacone środki w tys. zł ]

Woj. pomorskie:
Wydano 67 decyzji na
kwotę 6,7 mln. zł.
oraz wypłacono
dotychczas
ok. 3,5 mln zł.
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ROZWÓJ USŁUG ROLNICZYCH
Cel:
rozwój inwestycji w zakresie świadczenia usług rolniczych.
Beneficjenci:
osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadająca osobowości prawnej,
prowadzące działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych jako mikro lub małe przedsiębiorstwa
przez co najmniej dwa lata przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy.
Wysokość pomocy: 500 tys. zł (do 50% kosztów kwalifikowalnych).
Termin składania wniosków:
nabór wniosków planowany jest na wrzesień/październik 2019 roku. Nabór ogłasza Prezes ARiMR.
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ROZWÓJ USŁUG ROLNICZYCH
Warunki przyznania pomocy:
• biznesplan dotyczący rozwoju działalności gospodarczej, zakładający prowadzenie rentownej
działalności w zakresie usług dla rolnictwa;
• obowiązek dokumentowania świadczenia usług rolniczych.

Planowane efekty:
zakłada się, że w wyniku realizacji zatwierdzonych operacji zakupionych zostanie 5,3 tys. sztuk sprzętu
ruchomego, w tym m.in.:
•
•
•

870 maszyn, narzędzi i urządzeń do uprawy gleby,
700 sztuk sprzętu do zbioru (wyłączając kombajny zbożowe),
600 sztuk sprzętu przeznaczonego do nawożenia.
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ROZWÓJ USŁUG ROLNICZYCH [wypłacone środki w mln. zł ]

Woj. pomorskie:
zawarto 81 umów
na kwotę ponad
37 mln. zł. oraz
wypłacono
dotychczas
ok. 18 mln zł.
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LEADER
LEADER w PROW 2014-2020 to element szerszego podejścia RLKS, który wspierany jest ze środków
EFRROW oraz wkomponowany jest w ESF, EFRR, EFMiR.
LEADER może być realizowany na obszarach wiejskich, przez które (odmiennie niż jest to określone we
wspólnych definicjach dla PROW 2014-2020) rozumieć należy obszar całego kraju, z wyłączeniem
obszaru miast o liczbie mieszkańców większej niż 20 tys.
Działanie LEADER realizuje cel dotyczący wspierania włączenia społecznego, ograniczenia ubóstwa
i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich poprzez wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (LSR).
Za realizację LSR odpowiada Lokalna Grupa Działania (LGD) która jest partnerstwem trójsektorowym.
Ukierunkowanie wsparcia zależy od diagnozy obszaru, lokalnych potrzeb i priorytetów LSR.

Dla działania LEADER przewidziane są w 2019 r. dodatkowe środki dla najlepszych LGD na realizację
dodatkowych zadań związanych z przedsiębiorczością.
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LEADER [wypłacone środki w mln. zł ]
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Woj. pomorskie LGD:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania Ziemi Człuchowskiej
Lokalna Grupa Działania "Chata
Kociewia„
Żuławska Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania Sandry Brdy
Lokalna Grupa Działania "Trzy
Krajobrazy„
Lokalna
Grupa
Działania
Partnerstwo Dorzecze Słupi
Słowińska Grupa Rybacka
Stowarzyszenie Bursztynowy Pasaż
Lokalna Grupa Działania Wstęga
Kociewia
Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania Stolem
Stowarzyszenie
Turystyczne
Kaszuby
Lokalna
Grupa
Działania
"Kaszubska Droga„
Stowarzyszenie Północnokaszubska
Lokalna Grupa Rybacka
Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania "Kraina Dolnego Powiśla„
Powiślańska
Lokalna
Grupa
Działania

LEADER
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W RAMACH REALIZACJI DZIAŁANIA LEADER
W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM:
Na realizację operacji Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju zawarto 690 umów na
kwotę ok. 89 mln. zł. oraz na rzecz operacji zakończonych wypłacono ok. 44 mln zł.
•
•
•

•
•

utworzono 361 miejsc pracy na podejmowanie działalności gospodarczej
utworzono 18 miejsc pracy na rozwój działalności gospodarczej
wybudowano lub przebudowano 139 miejsc ogólnodostępnej i niekomercyjnej
infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej
zrealizowano 61 operacji dot. zachowania dziedzictwa lokalnego
zrealizowano 3 operacje dot. Inkubatorów przetwórstwa lokalnego

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ŚRODKI WYPŁACONE Z PROW 2014-2020 DLA WOJ. POMORSKIEGO W UJĘCIU POWIATOWYM
Zrealizowane płatności
kwota (zł)
Województwo pomorskie
Powiat bytowski
Powiat chojnicki
Powiat człuchowski
Powiat gdański
m. Gdańsk
m. Gdynia
Powiat kartuski
Powiat kościerski
Powiat kwidzyński
Powiat lęborski
Powiat malborski
Powiat nowodworski
Powiat pucki
Powiat słupski
m. Słupsk
m. Sopot
Powiat starogardzki
Powiat sztumski
Powiat tczewski
Powiat wejherowski

368 049 582
36 604 572
33 145 850
22 717 190
19 362 442
1 716 163
0
42 283 142
32 111 846
18 787 358
6 968 487
16 251 710
9 107 280
21 021 573
37 044 064
1 214 973
0
17 347 804
16 406 182
14 038 789
21 226 543

Przykładowy wykaz instrumentów:
-

Modernizacja gospodarstw rolnych;

-

Przetwórstwo i marketing produktów rolnych;

-

Inwestycje w gospodarstwach na obszarach
Natura 2000;

-

Premie na rozpoczęcie działalności
pozarolniczej;

-

Restrukturyzacja małych gospodarstw;

-

Rozwój usług rolniczych;

-

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych;

-

Gospodarka wodno-ściekowa;

-

Inwestycje w targowiska;

-

Tworzenie grup producentów i organizacji
producentów;

-

LEADER.

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
NA RZECZ POLSKIEJ WSI

PROGRAMY WSPARCIA NA RZECZ ROZWOJU
POLSKIEJ WSI

Programy
Program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest
Program gospodarki wodno – ściekowej
Program Czyste Powietrze
Regeneracja środowiskowa gleb poprzez ich wapnowanie
Agroenergia
Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności
rolniczej
Program Mój Prąd
26

PODSTAWOWE INFORMACJE

Program finansowania usuwania wyrobów
zawierających azbest
Dofinansowanie przedsięwzięć polegających na demontażu, zbieraniu,
transporcie oraz unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest.

Budżet
programu

Beneficjenci

W 2019-2023: 100 mln
zł (budżet będzie
zwiększony o kwotę
min. 70 mln zł ze
środków WFOŚiGW

Gminy, związki
międzygminne i
powiaty – działające
na rzecz właścicieli
lub posiadaczy
obiektów
budowlanych na
jej/ich terenie

Warunki
dofinansowania
Kwalifikowane będą
koszty poniesione
po dniu 01.01.2019 r.

Kwota dofinansowania:
40; 70, a nawet do 100 %
kosztów
kwalifikowanych

Wnioski przyjmują wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
właściwe administracyjnie lokalizacji gminy, związku międzygminnego, powiatu
28

Program gospodarki wodno – ściekowej
Dofinansowanie inwestycji poza granicami aglomeracji związanych z
zaopatrzeniem w wodę oraz odprowadzeniem i oczyszczeniem ścieków.

Budżet
programu

Beneficjenci

Warunki
dofinansowania

W 2019-2023: 200 mln zł,
w tym kwota naboru na lata 2019
– 2021 – 110 mln zł

Jednostki samorządu
terytorialnego i ich związki

Kwalifikowane będą koszty
poniesione po dniu
01.01.2019 r do 31.12.2023 r.

Forma dofinansowania:
pożyczka – do 100% kosztów
kwalifikowanych

Podmioty świadczące usługi
publiczne w ramach
realizacji zadań własnych
jednostek samorządu
terytorialnego

Oprocentowanie pożyczki:
WIBOR – 3M, lecz nie mniej
niż 2%

Wnioski przyjmują wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
właściwy administracyjnie lokalizacji gminy, związku międzygminnego, powiatu
29

Program Czyste Powietrze
Program realizowany będzie w latach 2018–2029, podpisywanie umów
do 31.12.2027 roku, wypłata środków do 30.09.2029 r.

Budżet
programu

Beneficjenci

Warunki
dofinansowania

W latach 2018-2029:
103 mld zł

osoby fizyczne będące
właścicielami/współwłaścicielami
jednorodzinnego budynku
mieszkalnego, lub wydzielonego
w budynku jednorodzinnym
lokalu z wyodrębnioną księgą
wieczystą;

Minimalna wartość kosztów
kwalifikowanych
przedsięwzięcia
to 7 tys. zł

Forma
dofinansowania:
dotacja i/lub pożyczka

osoby fizyczne, które uzyskały
zgodę na rozpoczęcie budowy
jednorodzinnego budynku
mieszkalnego i budynek nie
został jeszcze przekazany
lub zgłoszony do użytkowania.

Maksymalna wartość kosztów
kwalifikowanych, dla wsparcia
dotacyjnego wynosi 53 tys. zł,
dotacja i pożyczka ograniczone są
maksymalnymi jednostkowymi
kosztami kwalifikowanymi.

Wnioski przyjmują wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
30

Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej
gleb poprzez ich wapnowanie
Dofinansowanie przedsięwzięć polegających na zakupie i wysiewie wapna
nawozowego lub środków wapnujących, celem regeneracji gleb o odczynie
pH ≤ 5,5 (badanie pH gleby należy wykonać raz na 4 lata)

Budżet
programu
W latach 2019-2023:
300 mln zł (budżet będzie
zwiększony o kwotę min.
15 mln zł ze środków
wojewódzkich funduszy)

Beneficjenci

Warunki
dofinansowania

Posiadacze użytków
rolnych o powierzchni
nieprzekraczającej 75 ha

Kwalifikowane będą
koszty poniesione od
01.06.2019 r. do
31.10.2023 r.

Forma dofinansowania:
dotacja

•
•

Wnioski o dofinansowanie przyjmują Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze właściwe
dla lokalizacji użytku rolnego przewidzianego do regeneracji,
Dofinansowania udziela wfośigw (właściwy terytorialnie wg lokalizacji)
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Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów
pochodzących z działalności rolniczej
Dofinansowanie przedsięwzięć polegających na zbieraniu, transporcie oraz
odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do
owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Budżet
programu

Beneficjenci

200 mln złotych
na lata 2019 - 2020
Forma
dofinansowania:
dotacja

Jednostki samorządu
terytorialnego

Kwalifikowane będą
koszty poniesione od
01.06.2019 r. do
31.12.2021 r.

Ostatecznymi odbiorcami
korzyści będą posiadacze
odpadów z folii rolniczych,
siatki i sznurka do owijania
balotów, opakowań po
nawozach i typu Big Bag

Nabór wniosków: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

Warunki
dofinansowania
Kwota dofinansowania
przedsięwzięcia nie może
przekroczyć:
- 500 zł – za tonę folii
rolniczych, siatki i sznurka
do owijania balotów,
opakowań po nawozach i
typu Big Bag
unieszkodliwionych lub
poddanych odzyskowi w
ramach przedsięwzięcia,
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Program Agroenergia
Celem Programu jest kompleksowe wsparcie związane z ograniczeniem
negatywnego wpływu na środowisko prowadzonych działalności rolniczych

Budżet programu

Beneficjenci

200 mln złotych
na lata 2019 - 2025

Wyłącznie rolnicy indywidualni osoba fizyczna będąca właścicielem,
użytkownikiem wieczystym,
samoistnym posiadaczem lub
dzierżawcą nieruchomości rolnych,
o łącznej powierzchni do 300 ha oraz
od 5 lat zamieszkała w gminie, na
obszarze której posiada grunty
wchodzące w skład gospodarstwa
rolnego i prowadząca w tym okresie
osobiście to gospodarstwo.

Warunki
dofinansowania
Dofinansowanie:
- dotacja do 40% kosztów
kwalifikowanych (max. 800 tys. zł),
- pożyczka do 100 %
(od 100 tys. do 2 mln zł)
Okres: do 15 lat

Pierwszy nabór od 08.07.2019 r. do 20.12.2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków.
Nabór wniosków: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
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Program Mój Prąd
Unikatowy instrument wsparcia rozwoju energetyki prosumenckiej
- mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV) na terenie RP.

Budżet programu

Beneficjenci

Warunki
dofinansowania

1 mld złotych na lata
2019 - 2025

Osoby fizyczne wytwarzające
energię elektryczną na własne
potrzeby, które mają zawartą
umowę kompleksową
regulującą kwestie związane z
wprowadzeniem do sieci
energii elektrycznej
wytworzonej w mikroinstalacji

Dofinansowanie w formie
dotacji do 50% kosztów
kwalifikowanych,
nie więcej niż 5 tys. zł

Pierwszy nabór od 30.08.2019 r. do 20.12.2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków.
Nabór wniosków: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
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Ministerstwo Infrastruktury

NOWE DROGI KRAJOWE

Ministerstwo Infrastruktury

NOWE DROGI KRAJOWE
Na terenie województwa pomorskiego udało się oddać w ubiegłym roku cały przebieg drogi
ekspresowej S7 o długości 40 km:
• odc. Koszwały – Nowy Dwór Gdański
• odc. Nowy Dwór Gdański – Kazimierzowo
(na mapie odpowiednio 2,3).
W ubiegłym roku podpisano również umowy na realizację 40 km drogi ekspresowej S6 w podziale na 3
odcinki:
• odc. w. Bożepole Wielkie (z węzłem) – w. Luzino (z węzłem)
• odc. w. Luzino (bez węzła) – w. Szemud(z węzłem)
• odc. w. Szemud (bez węzła) – w. Gdynia Wielki Kack (z węzłem)
(na mapie nr 1). Ich budowa zakończy się w 2021 r.
W 2017 r. oddaliśmy także kierowcom prawie 8 km odcinka obwodnicy Kościerzyny w ciągu dk 20 (na
mapie nr 4) .
W przygotowaniu pozostaje jeszcze obwodnica Starogardu Gdańskiego oraz pozostałe odcinki S6,
planowane do realizacji w systemie PPP.

Ministerstwo Infrastruktury

DROGI KRAJOWE
ZADANIA NA ISTNIEJĄCEJ SIECI DRÓG KRAJOWYCH WOJ. POMORSKIE

Zakres rzeczowy inwestycji:
 kompleksowe przebudowy i rozbudowy
(w tym dostosowywanie konstrukcji
nawierzchni do przenoszenia obciążeń
o nacisku 11,5 t/oś),
 zadania punktowe poprawiające
bezpieczeństwo uczestników ruchu
drogowego (przebudowa skrzyżowań,
dobudowa lewoskrętów, budowa rond,
chodników, ścieżek rowerowych i zatok
autobusowych, doświetlenie przejść dla
pieszych, budowa kładek, montaż znaków
aktywnych).

Ministerstwo Infrastruktury

DROGI KRAJOWE
ZADANIA NA ISTNIEJĄCEJ SIECI DRÓG KRAJOWYCH WOJ. POMORSKIE

ZAKOŃCZONE OD 11.2015 R. - OBECNIE : 22 ZADANIA O WARTOŚCI 190 342 706 ZŁ
W PRZYGOTOWANIU I REALIZACJI W OKRESIE 11.2015 - OBECNIE 27 ZADAŃ O WARTOŚCI 716 466 842 ZŁ
ŁĄCZNIE: 49 ZADAŃ O WARTOŚCI 906 809 548 ZŁ

Ministerstwo Infrastruktury

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH
Celem utworzenia Funduszu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej
sieci drogowej, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych.
Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej stanowi przy tym działanie komplementarne do inicjatyw
podejmowanych na szczeblu krajowym w odniesieniu do budowy systemu autostrad i dróg ekspresowych,
przyczyniając się do stworzenia spójnego i zintegrowanego systemu transportowego.
Środki Funduszu Dróg Samorządowych przekazywane są na:
• dofinansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg powiatowych i dróg gminnych;
• dofinansowania budowy mostów lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych;
• finansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych o znaczeniu
obronnym.

Ministerstwo Infrastruktury

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH
Cel: przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu
lokalnym.
Beneficjenci: zarządcy dróg, powiatowych i gminnych oraz mostów w ciągach tych dróg. Mogą być
również realizowane przeprawy mostowe oraz drogi o charakterze obronnym.
Forma / wysokość pomocy: do 80 % wartości zadania.

Termin składania wniosków: co roku w sierpniu.
Szczegółowe informacje: www.gov.pl/web/infrastruktura/fundusz-drog-samorzadowych

Ministerstwo Infrastruktury

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH
Komponent 1
dofinansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg powiatowych i dróg gminnych – do 80%
(zwiększony dla gmin i powiatów o niższym poziomie dochodów);
Komponent 2
dofinansowanie budowy mostów lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych
i gminnych – 80%. Dotyczy zadań ujętych w Rządowym Programie Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej
Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów
Komponent 3
finansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych
o znaczeniu obronnym – 100%.

Ministerstwo Infrastruktury

REZERWA SUBWENCJI OGÓLNEJ
Rezerwa subwencji ogólnej funkcjonuje od 1999 r.
Corocznie środki dzielone są według ustalonych kryteriów uzgodnionych wspólnie przez stronę rządową i
samorządową. Rezerwa jest tworzona co roku w budżecie państwa na podstawie ustawy o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.).
Dysponentem środków jest minister właściwy do spraw finansów publicznych, działający w porozumieniu z
ministrem właściwym do spraw transportu, po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu
terytorialnego.
Środki rezerwy subwencji ogólnej przeznacza się na dofinansowanie:
• inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich
i krajowych w granicach miast na prawach powiatu;
• utrzymania rzecznych przepraw promowych o średnim natężeniu ruchu w skali roku powyżej 2 000 pojazdów
na dobę, wskazanych przez ministra właściwego do spraw transportu;
• remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na
prawach powiatu.

Ministerstwo Infrastruktury

REZERWA SUBWENCJI OGÓLNEJ
Cel: rozwój sieci dróg.
Beneficjenci: zarządcy dróg, wojewódzkich i powiatowych oraz zarządcy dróg krajowych wojewódzkich
i powiatowych w miastach na prawach powiatu.
Forma / wysokość pomocy: do 50% wartości zadania.
Termin składania wniosków: co roku w lutym.
Szczegółowe informacje: www.gov.pl/web/infrastruktura/rezerwa-subwencji-ogolnej

Ministerstwo Infrastruktury

PROGRAM ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ
INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016-2019
Program został ustanowiony uchwałą Nr 154/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r.
Na realizację Programu w latach 2016-2018 zabezpieczono środki budżetu państwa w łącznej wysokości 2,4 mld zł.
Celem Programu było wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu drogowego w infrastrukturze drogowej
poprzez tworzenie bezpiecznej, spójnej, zrównoważonej i przyjaznej użytkownikowi sieci drogowej w wymiarze
lokalnym.
Ramy instytucjonalne:
• zarządza (nadzoruje i koordynuje) – minister właściwy do spraw transportu;
• realizacja – wojewodowie;
• wybór wniosków – wojewoda przy pomocy komisji, w skład której wchodzi sześciu członków, wybieranych
zgodnie z zasadami Programu.
Od 2019 roku dofinansowanie zadań realizowane jest w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
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WSPARCIE SAMORZĄDÓW W WOJ. POMORSKIM
W 2019 R. – 215,09 MLN ZŁ
1

R e z e r w a S u b w e n c j i O g ó l n e j – 7,09 mln zł
• Drogi wojewódzkie – 1 zadanie
• Drogi powiatowe – 2 zadania
• Drogi w miastach na prawach powiatu – 2 zadania

2

Fundusz Dróg Samorządowych (nabór w ramach PRGiPID)
- 68,25 mln zł
• Drogi powiatowe – 17 zadań
• Drogi gminne – 21 zadań

3

F u n d u s z D r ó g S a m o r z ą d o w y c h ( n a b ó r n a 2 0 1 9 r. )
• Limit na dofinansowanie zadań w ramach naboru na 2019 rok – 139,75 mln zł
Listy zadań rekomendowanych do dofinansowania przekazano do Prezesa Rady Ministrów
w celu zatwierdzenia

Ministerstwo Infrastruktury

ŁĄCZNIE WSPARCIE SAMORZĄDÓW W WOJ. POMORSKIM
W LATACH 2016-2019 – 466,48 MLN ZŁ
1

2

R e z e r w a S u b w e n c j i O g ó l n e j 100,63 mln zł
• Drogi wojewódzkie – 4 zadania
• Drogi powiatowe – 19 zadań
• Drogi w miastach na prawach powiatu – 11 zadań

Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej I nfrastruktury Drogowej
130,51 mln zł
• Drogi powiatowe – 32 zadania
• Drogi gminne – 51 zadań

3

R z ą dowy P ro gra m n a r ze cz Ws p a rci a Rozwoj u o ra z Ko nkurenc yjnoś c i
R e g i o n ó w p o p r z e z Ws p a r c i e L o k a l n e j I n f r a s t r u k t u r y D r o g o w e j 27,34 mln zł
• Drogi powiatowe – 2 zadania
• Drogi gminne – 22 zadania

4

F u n d u s z D r ó g S a m o r z ą d o w y c h 208,00 mln zł
• Dofinasowanie zadań z PRGiPID – 68,25 mln zł
• Limit na dofinansowanie zadań w ramach naboru na 2019 rok – 139,75 mln zł

Program Operacyjny
„Rybactwo i Morze”
na lata 2014-2020na
lata 2014 - 2020

Stare Pole, 12 września 2019 r.
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Perspektywy dla mieszkańców obszarów
wiejskich w Priorytetach PO „Rybactwo
i Morze”
 Priorytet 1 „Promowanie rybołówstwa
zrównoważonego środowiskowo,
zasobooszczędnego, innowacyjnego,
konkurencyjnego i opartego na wiedzy”
 Priorytet 2 „Wspieranie akwakultury zrównoważonej
środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacjnej,
konkurencyjnej i opartej na wiedzy”
 Priorytet 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności
terytorialnej”
48

Cele priorytetowe
 Zrównoważona eksploatacja zasobów oraz zwiększenie
rentowności sektora rybactwa
 Osiągnięcie i utrzymanie przez Polskę pozycji lidera w UE
w produkcji ryb pochodzących z akwakultury śródlądowej
 Rozwój obszarów rybackich i obszarów akwakultury poprzez
tworzenie miejsc pracy i rozwijanie alternatywnych źródeł
dochodów dla rybaków oraz innych gałęzi gospodarki
związanych z rybactwem
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Beneficjenci PO „Rybactwo i Morze”
 jednostki samorządu terytorialnego, państwowe lub
samorządowe osoby prawne lub państwowe lub
samorządowe
jednostki
organizacyjne
nieposiadające
osobowości prawnej
 organizacje pozarządowe działające na rzecz rybołówstwa
i akwakultury
 szkoły ponadpodstawowe kształcące w zakresie rybołówstwa
morskiego lub rybactwa śródlądowego lub pracy na statkach
rybackich
50

Beneficjenci PO „Rybactwo i Morze”

 szkoły ponadgimnazjalne prowadzące kształcenie
zawodowe w zakresie rybactwa
 placówki kształcenia praktycznego lub ośrodki
dokształcania i doskonalenia zawodowego w zakresie
rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego
lub pracy na statkach rybackich
 mieszkańcy obszarów rybackich i akwakultury
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Forma/wysokość pomocy finansowej

Pomoc finansowa jest przyznawana w formie
zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowalnych
w wysokości 50% - 100% tych kosztów w zależności od
działania
przy ewentualnym ustalonym w przepisach limicie
kwotowym dla danego działania
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Terminy składania wniosków
o dofinansowanie

Terminy naborów publikowane są na stronach
internetowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa
https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/po-rybactwo-imorze-2014-2020/ogloszenia-o-naborach.html
lub na stronach internetowych lokalnych grup działania
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Terminy wybranych naborów
Ogłoszone:
- Priorytet 1 działanie 1.12 Porty rybackie, miejsca wyładunku, giełdy
rybne i przystanie - inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury
17.09.2019 r. – 30.09.2019 r.
Planowane:
- Priorytet 1 działanie 1.5 Porty rybackie, miejsca wyładunku, giełdy
rybne i przystanie
wrzesień/październik 2019 r.
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Szczegółowe informacje

 www.mgm.gov.pl/pl/rybolowstwo/po-ryby-morze-2014-2020/
 na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa
 na stronach urzędów marszałkowskich
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Dziękuję za
Dziękuję
zauwagę
uwagę
Tomasz Tereszkiewicz
Departament Rybołówstwa
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
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RODZINA
PRACA
SENIORZY
INTEGRACJA

Programy
i działania
pomocowe
dla polskiej wsi

wrzesień 2019 r.

#rodzina

Poziom wydatków PKB na rzecz rodzin (w%)
4

3,1

3,1

2017

2018

3,5

1,78

2015

1,78

2019

2020

#rodzina

Dzięki rozszerzeniu programu, tylko w tym roku,
rodziny z Pomorza otrzymają 2,68 mld zł
wsparcia dla 446 tys. dzieci.
Dobry Start to wsparcie dla 300 tys. uczniów,
to aż 87,8 mln zł, które trafi do rodzin
na Pomorzu

Co raz więcej dzieci objętych opieką żłobkową.
Od 2015 roku powstało w woj. pomorskim
471 nowych placówek dla 14,2 tys. dzieci
do lat 3.

#rodzina
2015
[
2019
Wzrost
2015 do
2019

Liczba placówek

Liczba miejsc

269
471*
202

5 580
14 296 **
8 716

Szkolenia z zakresu form opieki oraz organizacji i finansowania
opieki nad dziećmi do lat 3 - 1,15 mln zł

Liczba użytkowników KDR
Karta
Dużej
Rodziny

2015
[
2019
Wzrost
2015 do
2019

68 353
210 478
142 126

Liczba partnerów

448

Liczba miejsc

1 727
*dane na koniec 2018 r.
**prognoza na koniec 2019 r.

#praca

Najniższe bezrobocie od 28 lat.

#praca

Aktywizacja zawodowa grup zagrożonych wykluczeniem
• „Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji”

• „Młodzież solidarna w działaniu”
• „Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej”

Razem do woj. pomorskiego trafiło na te działania ok. 18,4

mln zł.

#integracja

Wydatki w skali kraju na wsparcie osób
niepełnosprawnych i ich opiekunów w 2018 r.

19,5 mld zł
19,5 mld zł
15,5 mld zł

To o 4 mld zł więcej
niż w 2015 r.
2015

2018

#integracja

Aktywizacja społeczna i zawodowa
osób niepełnosprawnych
Warsztaty Terapii Zajęciowej

14 796 zł

2015

15 996 zł

16 596 zł

2016

2018

17 796 zł

2019

18 996 zł

2020

#integracja

Aktywizacja zawodowa
PFRON – jednostka podległa MRPiPS:
• dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych;
• refundacje składek na ubezpieczenia rolników – wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie
oraz emerytalno-rentowe;
• przyznawanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie
wkładu do spółdzielni socjalnej;
• zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu
w pracy; szkolenia pracownika niepełnosprawnego przystosowania i wyposażenia
stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej;
• dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,
w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

#integracja
Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku
lokalnym, czyli mieszkalnictwo wspomagane –
do woj. pomorskiego trafiło 10,17 mln zł

ŚDS

Środowiskowe Domy Samopomocy - w 2018 r.
15,2 mln zł więcej dla Pomorza niż w 2015 r.
Maluch+ - w latach 2018-2019 dofinansowano
funkcjonowanie 238 miejsc dla dzieci
niepełnosprawnych na kwotę 1,35 mln zł
w woj. pomorskim.

#integracja

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia
Osób Niepełnosprawnych
• „Opieka wytchnieniowa” edycja 2019 – budżet programu to
110 mln zł, z czego 1,86 mln zł trafi do woj. pomorskiego

• „Usługi opiekuńcze” edycja 2019 – budżet programu to 60 mln
zł, z czego ok. 3,5 mln zł trafi do województwa pomorskiego
• „Centra Opiekuńczo-Mieszkalne” edycja 2019 – budżet
programu to 50 mln zł (w trakcie zbierania wniosków)

#seniorzy
W 2019 r. powstanie na Pomorzu

40 nowych placówek z 866 miejscami.
Środki przyznane na ten cel to 3,07 mln zł.

43 projekty zrealizowane na kwotę 4,6 mln
dla prawie 37 tys. osób w latach 2016-2018
Wg danych, na koniec 2018 r., 14 gmin skorzystało
z programu, za środki w wysokości 184,9 tys.
Na realizację programu w 2019 r. przeznaczono
w woj. pomorskim 7,37 mln zł

zł

#seniorzy

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające
Liczba przyznanych świadczeń w skali kraju

49 428

Dane z woj. pomorskiego
ZUS - 5

637 *

KRUS - 32 **
*dane na koniec sierpnia 2019 r.
**dane na koniec lipca 2019 r.
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STYPENDIUM MINISTRA WŁAŚCIWEGO
DS. OŚWIATY I WYCHOWANIA
Beneficjenci:
uczniowie szkół publicznych i niepublicznych dla młodzieży, publicznych i niepublicznych branżowych
szkół II stopnia oraz szkół policealnych
Wysokość pomocy: 3 tys. zł dla ucznia.
Terminy składania wniosków:
•

•

do kuratorów oświaty:
- do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych - w przypadku uczniów klas
programowo najwyższych;
- do dnia 10 lipca - w przypadku uczniów pozostałych klas;
do Ministra Edukacji Narodowej – do 30 lipca każdego roku.

Ministerstwo Edukacji Narodowej

STYPENDIUM MINISTRA WŁAŚCIWEGO
DS. OŚWIATY I WYCHOWANIA
Warunki przyznania stypendium:
uzyskanie w danym roku szkolnym wybitnych osiągnięć edukacyjnych, w szczególności:
•
•
•
•
•
•

tytułu laureata międzynarodowej olimpiady;
tytułu laureata i finalisty olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju;
tytułu laureata konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową
lub stowarzyszenie naukowe;
uzyskanie przez ucznia szkoły ponadpodstawowej (lub ponadgimnazjalnej) najwyższych wyników
w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki;
uczestnictwo w zajęciach przewidzianych tokiem studiów;
wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Szczegółowe informacje: www.gov.pl/web/edukacja/stypendia
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STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW
Beneficjenci:
uczeń szkoły kształcącej w formie dziennej, która umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości
Wysokość pomocy:
3000 zł dla ucznia

Terminy składania wniosków:
• do kuratorów oświaty – do 10 lipca danego roku szkolnego;
• do Prezesa Rady Ministrów – do 31 lipca danego roku szkolnego.
Warunki przyznania stypendium: uczeń, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym
najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej
dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co
najmniej dobre.
Szczegółowe informacje: www.gov.pl/web/edukacja/styp
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STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE
LUB ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
Beneficjenci: uczniowie szkół ponadpodstawowych, podstawowych (z wyłączeniem uczniów klas I-III
oraz uczniów klasy IV do czasu ukończenia pierwszego okresu nauki).
Wysokość pomocy: ustala dyrektor szkoły.
Terminy składania wniosków: ustala dyrektor szkoły.
Warunki przyznania stypendium: uczeń, który uzyskał wysoką średnią ocen oraz co najmniej dobrą
ocenę zachowania lub uczeń, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na
szczeblu co najmniej międzyszkolnym. Warunek uzyskania co najmniej dobrej oceny zachowania, nie
dotyczy słuchaczy branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych.

Dyrektor szkoły może przyznać stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe również
uczniowi zamieszkałemu poza obwodem szkoły, do której uczęszcza.
Szczegółowe informacje: www.gov.pl/web/edukacja/stypendia
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PROGRAM WSPIERANIA ROZWOJU
UCZNIÓW WYBITNIE UZDOLNIONYCH
Beneficjenci:
uczniowie szkół podstawowych,
ponadgimnazjalnych

szkół

ponadpodstawowych,

klas

dotychczasowych

szkól

Wysokość pomocy:
w zależności od oferty, całość kwoty przeznaczonej na konkurs - od 600 tys. zł do 800 tys. zł.
Warunki przyznania:
otwarty konkurs ofert.
Szczegółowe informacje:
https://bip.men.gov.pl/strony/program-wspierania-rozwoju-uczniow-wybitnie-uzdolnionych-konkurs-nr-nr-de-wzp263-1-3-2019.html (link na rok 2019)
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AKTYWNA TABLICA
Beneficjenci:
• publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe oraz szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne
w zakresie szkoły podstawowej;
• szkoły i zespoły szkół oraz szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach
dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej
Polskiej działające w ramach Ośrodka Rozwoju Edukacji Polskiej za Granicą;
• publiczne szkoły podstawowe w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich
prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości.
Wysokość wsparcia: szkoła może maksymalnie otrzymać 14 tys. zł dotacji z budżetu.
Terminy: w 2019 roku przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych nastąpiło do
30 czerwca 2019 roku. Organy prowadzące i szkoły mają czas na zakup sprzętu do końca roku
kalendarzowego.
Warunki przyznania pomocy: posiadanie przez szkołę dostępu do Internetu na poziomie co najmniej
30 Mb/s oraz co najmniej przenośnego komputera z pakietem oprogramowania przypadających na
jedną wnioskowaną tablicę lub monitor dotykowy
W roku 2020 planowana jest kolejna edycja programu, którym zostaną objęte również szkoły
ponadpodstawowe, w tym prowadzone przez ministrów.
Szczegółowe informacje: www.gov.pl/web/edukacja/aktywna-tablica
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ZINTEGROWANA PLATFORMA EDUKACYJNA
Beneficjenci: organy prowadzące, szkoły i placówki systemu oświaty, nauczyciele, rodzice i uczniowie.
Wysokość wsparcia: zapewnienie darmowego narzędzia wspierającego proces kształcenia i dostęp do
darmowych e-materiałów
Funkcjonalności: Zintegrowana Platforma Edukacyjna (ZPE) umożliwia m.in.: tworzenie treści
edukacyjnych, w tym przystosowanych do urządzeń mobilnych, szybkie generowanie ćwiczeń za
pomocą wizualnego edytora, tworzenie projektów w wieloosobowym zespole, możliwość
tworzenia/edytowania/usuwania grup uczniów oraz kontrolowania członkostwa grupy, zarządzanie
zarówno grupami uczniów jak i materiałami dla poszczególnych uczniów, dodawanie nowych kont, ich
edycji, usuwania, przywracania oraz nadawania odpowiednich ról i uprawnień.
Terminy: dodanie nowych funkcjonalności i dostęp do strefy dla zalogowanych – wrzesień 2019 r.
Warunki korzystania: dostęp do internetu.
Szczegółowe informacje: www.epodreczniki.pl
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PROJEKT „LEKCJA: ENTER”
Beneficjenci: organy prowadzące, dyrektorzy szkół, nauczyciele.
Wysokość wsparcia: zapewnienie darmowych szkoleń i warsztatów dla dyrektorów i nauczycieli szkół
podstawowych i ponadpodstawowych.
Cel: Głównym założeniem projektu „Lekcja: Enter” jest przeszkolenie, w ciągu 4 lat, ponad 75 000
nauczycieli z wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w swojej codziennej pracy.
Ważnym aspektem projektu jest przygotowanie nauczycieli do korzystania z różnego rodzaju ezasobów, w tym także dostępnych na stronie www.epodreczniki.pl. W szkoleniach weźmie udział po
15% nauczycieli z każdego województwa, w tym co najmniej 30% uczestników szkoleń będą stanowili
nauczyciele pracujący w szkołach położonych w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich oraz gminach
miejskich poniżej 20 tys. mieszkańców.
Finansowanie: O granty na przeprowadzanie szkoleń mogą ubiegać się instytucje i organizacje z całej
Polski (placówki doskonalenia nauczycieli – samodzielnie lub w konsorcjum); jednostki samorządu
terytorialnego, stowarzyszenia i fundacje, uczelnie wyższe w partnerstwie z placówkami doskonalenia
nauczycieli. Przez 4 lata Fundacja Orange przekaże około 100 grantów o wysokości do 450 000 złotych.
Projekty merytoryczne będą musiały być zrealizowane w 18 miesięcy.
Szczegółowe informacje: www.lekcjaenter.pl.
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NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA
NA LATA 2016-2020 (PRIORYTET 3)
Beneficjenci: organy prowadzące szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, z wyłączeniem przedszkoli
i szkół policealnych kształcących w formie zaocznej, szkoły artystyczne i biblioteki pedagogiczne.
Wysokość pomocy: 150 mln zł z budżetu państwa (80%) przewidziano w programie na zakup książek
do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych, 20% wkładu własnego zapewnia organ prowadzący
szkołę lub bibliotekę pedagogiczną.
Terminy składania wniosków:
• szkoły/biblioteki pedagogiczne do organów prowadzących –
do 31 października roku poprzedzającego przyznanie wsparcia finansowego;
• organy prowadzące szkoły lub biblioteki pedagogiczne wniosków do wojewodów
do 20 listopada roku poprzedzającego przyznanie wsparcia finansowego;
• do 15 grudnia roku poprzedzającego przyznanie wsparcia finansowego przekazanie przez
wojewodów informacji o łącznej wysokości wnioskowanych kwot wsparcia finansowego.
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NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA
NA LATA 2016-2020
(PRIORYTET 3)
Warunki przyznania pomocy: wnioski oceniają powołane przez wojewodę zespoły, uwzględniając:
•
•
•

stan wyposażenia bibliotek szkolnych, bibliotek szkół za granicą lub bibliotek pedagogicznych;
zgodność z celami programu planowanych przez szkoły, szkoły za granicą lub biblioteki
pedagogiczne działań, które promują i wspierają rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży;
zakres planowanych przez szkoły lub biblioteki pedagogiczne działań w obszarze współpracy ze
środowiskiem lokalnym, w tym z biblioteką publiczną, a w przypadku szkół za granicą – zakres
planowanych przez te szkoły działań w obszarze współpracy ze środowiskiem lokalnym.

Szczegółowe informacje: www.gov.pl/web/edukacja/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa
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POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU
Beneficjenci:
organy prowadzące publiczne szkoły podstawowe.

Wysokość pomocy:
• w latach 2019-2023 przewidziano wsparcie na poziomie 40 mln zł rocznie;
• ogółem w latach 2019-2023 przewidziano 200 mln zł.
Terminy:
składanie wniosków przez organ prowadzący do wojewody do 30 kwietnia każdego roku trwania
programu.
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POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU
Warunki przyznania pomocy:
• szkoły kwalifikowane przez zespoły powołane przez wojewodów;
• premiowanie małych szkół - do 70 uczniów;
• zależnie od zamożności jednostki samorządu terytorialnego.
Wysokość wsparcia: wkład finansowy lub rzeczowy organów prowadzących szkoły w wysokości 20 %
środków niezbędnych do realizacji dotowanego zadania.
Maksymalna kwota wsparcia finansowego wynosi:
• 80 tys. zł - na doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej
kuchni i jadalni ) oraz doposażenie stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują;
• 25 tys. zł - na adaptację, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do
spożywania posiłków (jadalni).
Szczegółowe informacje: www.men.gov.pl
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GODNOŚĆ, WOLNOŚĆ, NIEPODLEGŁOŚĆ
Beneficjenci:
• organy prowadzące szkoły;
• nauczyciele i uczniowie oraz rodzice.
Wysokość pomocy:
na 2019 i 2020 rok budżet wynosi 4,1 mln zł.
Warunki przyznania pomocy:
pobranie gry, aplikacji oraz informatora.
Termin realizacji programu: lata 2018-2020.

Szczegółowe informacje: www.gov.pl/web/edukacja/godnosc-wolnosc-niepodleglosc
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LOKALNE OŚRODKI WIEDZY I EDUKACJI (LOWE)
Beneficjenci:
szkoły podstawowe na wsi i w małych miastach oddalonych od dużych miast.
Warunki przyznania pomocy:
w drodze konkursu organizowanego przez instytucje i organizacje wybierane w drodze
konkursu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Termin realizacji programu:
Ministerstwo organizuje drugi konkurs w roku 2019 (kolejnych 100 ośrodków)
Szczegółowe informacje:
www.efs.men.gov.pl/skorzystaj-z-po-wer/harmonogram-naboru-wnioskow/2019-2
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WSPARCIE TWORZENIA SIECI SZKÓŁ ĆWICZEŃ W CELU
ROZWIJANIA U UCZNIÓW KOMPETENCJI KLUCZOWYCH
I UMIEJĘTNOŚCI UNIWERSALNYCH
Beneficjenci: organy prowadzące szkoły, szkoły objęte wsparciem w ramach szkoły ćwiczeń.
Wysokość pomocy: maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 1 347 747,00 zł.
Terminy składania wniosków:
trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach ogłoszonego 30 kwietnia 2018 roku konkursu.
Warunki przyznania wsparcia: opisane w regulaminie konkursu:
www.efs.men.gov.pl/nabory/zmiana-regulaminu-konkursu-dodatkowe-rundy-3/

Szczegółowe informacje:
www.efs.men.gov.pl/nabory/ogloszenie-o-konkursie-nr-powr-02-10-00-ip-02-00-005-18-wsparcie-tworzenia-sieciszkol-cwiczen
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TWORZENIE E-PODRĘCZNIKÓW I ROZWIJANIE
E-MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH TOWARZYSZĄCYCH
ISTNIEJĄCYM E-PODRĘCZNIKOM
Beneficjenci:
nauczyciele, dyrektorzy szkół, uczniowie, rodzice, instytucje i placówki oświatowe (komisje
egzaminacyjne, kuratorzy oświaty, placówki systemu wspomagania pracy szkół).
Wysokość wsparcia: 70 875 tys. zł ogółem.
Termin realizacji projektu:
I kwartał 2019 roku – rozpoczęcie realizacji projektów, w ramach których ma powstać ponad 10 tys.
kolejnych e-materiałów.
Szczegółowe informacje:
www.efs.men.gov.pl/nabory/ogloszenie-o-konkursie-nr-powr-02-10-00-ip-02-00-00416-tworzenie-e-materialowdydaktycznych-do-ksztalcenia-ogolnego-sluzacych-rozwijaniu-kompetencji-kluczowych

PERSPEKTYWY DLA
MIESZKAŃCÓW OBSZARÓW
WIEJSKICH

ETNOPOLSKA 2019

CEL:

tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości kulturowej i uczestnictwa w kulturze na poziomie
lokalnym i regionalnym;
▪ wspieranie przedsięwzięć popularyzujących dziedzictwo kulturowe, szczególnie w miejscowościach
do 50 tys. mieszkańców.
▪

▪
▪
▪
▪
▪

BENEFICJENCI:
samorządowe instytucje kultury;
organizacje pozarządowe;
koła gospodyń wiejskich;
kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

WARUNKI PRZYZNANIA POMOCY ORAZ JEJ WYSOKOŚĆ:
▪ wysokość wsparcia na poszczególne projekty: od 10 do 150 tysięcy zł;
▪ dofinansowanie do 95% budżetu zadania.
kultura.gov.pl

ETNOPOLSKA 2019

W RAMACH PROGRAMU DOFINANSOWANIE UDZIELANE JEST NA:
▪ działania popularyzujące żywe i zanikające zjawiska kultury ludowej, takie jak wystawy, konkursy,
przeglądy, festiwale, koncerty, widowiska muzyczne, spektakle teatralne;
▪ inicjatywy edukacyjno-animacyjne wspomagające lokalne społeczności w działaniach twórczych
oraz w działaniach na rzecz zachowania, przekazu i kontynuacji tradycji regionalnych, takie jak
warsztaty, kursy, szkolenia, konferencje, w tym dokumentacja unikalnych zjawisk kultury ludowej;
▪ działania interdyscyplinarne;
▪ renowację i zakup strojów ludowych oraz rekwizytów obrzędowych dla zespołów regionalnych
kultywujących i popularyzujących lokalne tradycje w dziedzinie folkloru: muzyki, tańca, śpiewu i
obrzędowości.
PRZYKŁADOWY PROJEKT REALIZOWANY W 2019 ROKU:
▪ EtnoPodlasie - spotkania wokół muzyki tradycyjnej cz. II – Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia
(dotacja: 35 000 zł);
▪ „Legendy kaszubskie widziane oczami młodego pokolenia” - Biblioteka i Centrum Kultury Gminy
Wejherowo (dotacja: 35 000 zł).
KOLEJNA EDYCJA PROGRAMU:
▪ program nie został jeszcze ogłoszony – szczegółowych informacji należy szukać na stronie
www.nck.pl.
kultura.gov.pl

DOM KULTURY + INICJATYWY LOKALNE 2019

CEL:
▪ odkrywanie i wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, realizowanych przez mieszkańców
gmin miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich.
BENEFICJENCI:
▪ domy kultury, ośrodki kultury oraz centra kultury i sztuki posiadające status samorządowej instytucji
kultury (z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego);
▪ biblioteki posiadające status samorządowej instytucji kultury, w skład których wchodzą domy kultury,
ośrodki kultury lub centra kultury i sztuki.
WARUNKI PRZYZNANIA POMOCY ORAZ JEJ WYSOKOŚĆ:
▪ do 30 tys. zł;
▪ szczegółowe warunki w regulaminie Programu.

KOLEJNA EDYCJA PROGRAMU:
▪ nabór do ostatniej edycji programu zakończył się 1 kwietnia 2019 roku;
▪ planowana jest realizacja kolejnej edycji programu – szczegółowych informacji należy szukać na
stronie www.nck.pl.
kultura.gov.pl

DYSKUSYJNE KLUBY KSIĄŻKI

CEL:
▪ promocja czytelnictwa oraz integracja środowisk skupionych wokół bibliotek;
▪ inspirowanie bibliotekarzy do kreowania mody na czytanie (udział w kampanii Narodowe Czytanie)
▪ zachęcenie nowych użytkowników do korzystania z bibliotek publicznych;
BENEFICJENCI:
▪ samorządowe instytucje kultury – wojewódzkie biblioteki publiczne, dla których organizatorem jest
samorząd województwa;
▪ poprzez biblioteki wojewódzkie finansowane są same kluby, które działają przy bibliotekach
publicznych wszystkich stopni (od wojewódzkiego do gminnego), mogą także działać przy innych
instytucjach (np. bibliotekach szkolnych, domach kultury, bibliotekach parafialnych itp.) we współpracy z
biblioteką publiczną.
WARUNKI PRZYZNANIA POMOCY ORAZ JEJ WYSOKOŚĆ:
▪ łącznie 2 000 000 zł, od ok. 50 do 190 tys. zł na województwo
▪ dofinansowania są udzielane w kwocie wnioskowanej, która wynika z liczby klubów w danym
województwie. Wnioskowana kwota dofinansowania nie może być wyższa niż kwota wynikająca z
zastosowania algorytmu:
liczba klubów w województwie w 2018 roku x 1,1 (zwiększenie liczby klubów o 10%) × 1200 zł
(szacowany koszt działalności klubu w 2019 roku).
kultura.gov.pl

DYSKUSYJNE KLUBY KSIĄŻKI

REALIZACJA:
▪ w połowie 2019 r. było łącznie 1758 dyskusyjnych klubów książki, w tym 557 klubów działających w
gminach wiejskich i 449 w gminach miejsko-wiejskich.
▪ w ramach swojej aktywności kluby biorą udział w wydarzeniach artystycznych i akcjach
promocyjnych, np. w MDKK Bystra Podhalańska zorganizowano wieczór spotkań międzypokoleniowych,
podczas którego mali klubowicze czytali razem z seniorami, DKK Kandyty włączył się w obchody Dnia
Czytania Tolkiena, członkowie DKK Werynia czytali bajki dzieciom z lokalnego przedszkola, członkowie
DKK Sterławki Wielkie wybrali się wspólnie do Opery Podlaskiej, klubowicze DKK Bolszewo wzięli udział
w warsztatach literackich w Jastrzębiej Górze.

KOLEJNA EDYCJA PROGRAMU:
▪ nabór do ostatniej edycji trwał do 9 marca 2019 roku;
▪ planowana jest realizacja programu w kolejnych latach – szczegółowych informacji należy szukać na
stronie https://instytutksiazki.pl/kluby-ksiazki,6,program-dotacyjny-dla-dkk,11.html.

kultura.gov.pl

KRASZEWSKI. KOMPUTERY DLA BIBLIOTEK

CEL:
▪ zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii teleinformatycznych i wyrównanie szans
mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca
poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy.
BENEFICJENCI:
▪ samorządowe instytucje kultury będące samodzielnymi bibliotekami publicznymi oraz samorządowe
instytucje kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki, dla których
organizatorem jest gmina wiejska, gmina wiejsko-miejska lub gmina miejska.
WARUNKI PRZYZNANIA POMOCY ORAZ JEJ WYSOKOŚĆ:
▪ dofinansowanie na zakup komputerów, oprogramowania i komputerowych urządzeń peryferyjnych
w jednostkowej cenie nabycia do 10 000 zł. Maksymalna kwota dofinansowania to 30 000 zł.
▪ łączny budżet programu wynosi 2 500 000 zł;
▪ wyłączeni z wnioskowania są wnioskodawcy, którzy otrzymali dofinansowania w ramach programu
„Kraszewski. Komputery dla bibliotek” w 2016 r. i w 2017 r. oraz w ramach Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016–2020”.

kultura.gov.pl

KRASZEWSKI. KOMPUTERY DLA BIBLIOTEK

REALIZACJA:
▪ w poprzedniej edycji programu do bibliotek w gminach wiejskich i wiejsko-miejskich trafiły 133
dotacje na łączną kwotę 2 500 000 zł.
▪ dotacje na zakup sprzętu komputerowego uzyskały m.in. następujące biblioteki: Gminna Biblioteka
Publiczna w Rusinowie, Gminna Biblioteka Publiczna w Klwowie, Gminna Biblioteka Publiczna w
Czarnym Dunajcu, Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach i Gminna Biblioteka Publiczna w
Starych Kobiałkach.

KOLEJNA EDYCJA PROGRAMU:
▪ nabór do programu trwał do 31 lipca 2019 roku;
▪ planowana jest realizacja kolejnej edycji programu – szczegółowych informacji należy szukać na
stronie https://instytutksiazki.pl/biblioteki,5,kraszewski-komputery-dla-bibliotek,2.html.

kultura.gov.pl

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA – PRIORYTET 1 – ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH
DO BIBLIOTEK PUBLICZNYCH

CEL:
▪ uzupełnianie zbiorów bibliotek publicznych i szkolnych o nowości wydawnicze ze szczególnym uwzględnieniem
literatury dla dzieci i młodzieży.
BENEFICJENCI:
▪ biblioteki publiczne, zorganizowane w formie samorządowej instytucji kultury (wpisane do rejestru instytucji
kultury);
▪ inne samorządowe instytucje kultury posiadające w strukturze biblioteki publiczne (wpisane do rejestru instytucji
kultury).
WARUNKI PRZYZNANIA POMOCY ORAZ JEJ WYSOKOŚĆ:
▪ minimalna wysokość dotacji 1,5 tys. zł;
▪ wkład własny określony zgodnie z regulaminem priorytetu zależnie od grupy zamożności jednostki samorządu
terytorialnego.
REALIZACJA:
▪ w latach 2018-2019 w województwie pomorskim z tego programu skorzystały 124 instytucje, w tym 80 to gminne
instytucje kultury. Suma dofinansowania dla tego województwa wyniosła ponad 1,2 mln zł.

▪
▪
▪

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa kończy się w 2020 roku;
planowana jest kolejna edycja programu, która będzie obejmowała lata 2021-2025(26).
szczegółowych informacji należy szukać na stronie https://www.bn.org.pl.
kultura.gov.pl

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA – PRIORYTET 2 – INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK 2016-2020

CEL:
▪ wsparcie finansowe remontu, budowy, rozbudowy, przebudowy oraz wyposażenia budynków
bibliotek w gminach do 50 tys. mieszkańców.
BENEFICJENCI:
▪ samorządowe instytucje kultury – gminne biblioteki publiczne będące samodzielnymi instytucjami
kultury oraz gminne instytucje kultury, w skład których wchodzą biblioteki publiczne, dla których
organem założycielskim jest odpowiednio: gmina wiejska i gmina miejsko-wiejska bez ograniczenia liczby
mieszkańców oraz gmina miejska do 50 tys. mieszkańców.
WARUNKI PRZYZNANIA POMOCY ORAZ JEJ WYSOKOŚĆ:
▪ minimalna kwota dofinansowania dla budowy nowego obiektu, remontu, rozbudowy i przebudowy
istniejącego obiektu oraz wyposażenia obiektu – 50 tys. zł; maksymalna kwota dofinansowania – 2 mln
zł;
▪ do 75% dofinansowania w ramach pomocy finansowej z budżetu państwa.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
▪ nabór do programu trwał do 31 lipca 2019 roku;
▪ planowana jest realizacja programu w kolejnych latach;
▪ szczegółowych informacji należy szukać na stronie https://instytutksiazki.pl.
kultura.gov.pl

PROGRAMY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

CEL:
▪ finansowe wsparcie zadań z zakresu twórczości artystycznej i edukacji kulturalnej, literatury i
promocji czytelnictwa, dziedzictwa kulturowego oraz programy infrastrukturalne i inne;
▪ cel programu „Kultura ludowa i tradycyjna”: wspieranie zjawisk związanych z kulturami
tradycyjnymi funkcjonującymi na poziomie lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim (oraz narodowym),
które występują zarówno na obszarach wiejskich, jak i miejskich;
▪ cel programu „Infrastruktura kultury”: dofinansowanie zakupu instrumentów muzycznych np. dla
orkiestr dętych Ochotniczych Straży Pożarnych;
▪ cel programu „Kultura Dostępna”: wspierania zadań służących ułatwieniu dostępu do kultury,
skierowanych do szerokiego grona odbiorców i sprzyjających integracji społecznej, w tym na obszarach
wiejskich.
BENEFICJENCI:
▪ samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych przez ministra i
jednostki samorządu terytorialnego);
▪ organizacje pozarządowe, w tym: koła gospodyń wiejskich i ochotnicze straże pożarne;
▪ kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
▪ podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
kultura.gov.pl

PROGRAMY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

WARUNKI PRZYZNANIA POMOCY ORAZ JEJ WYSOKOŚĆ:
▪ pomoc finansowa przyznawana jest w formie dotacji celowych;
▪ wysokość dofinansowana uzależniona jest od regulaminu programu. W przypadku programu
„Kultura ludowa i tradycyjna” dofinansowanie może być przyznane już od 12.000 zł (w przypadku
zadania pn.: „Mistrz tradycji”) do 300.000 zł (w przypadku zadań badawczo-dokumentacyjnych,
edukacyjnych i popularyzatorskich).
REALIZACJA:
▪ Zakup kolekcji 55 prac autorstwa piktorialisty Tadeusza Wańskiego do zbiorów Muzeum Miasta
Gdyni (dofinansowanie: 135 000 zł);
▪ Rozbudowa infrastruktury informatycznej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku (dofinansowanie:
35 000 zł).
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
▪ programy na 2020 r. zostaną ogłoszone we wrześniu-październiku 2019 r.;
▪ szczegółowych informacji należy szukać na stronie http://www.mkidn.gov.pl/pages/stronaglowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/programy-mkidn-2019.php.

kultura.gov.pl

Dziękujemy za uwagę!

kultura.gov.pl

Perspektywy dla mieszkańców
obszarów wiejskich
Ministerstwo Inwestycji
i Rozwoju

Centra Usług Społecznych (CUS)
Wypracowanie i pilotaż 15 modeli CUS
w Programie Wiedza Edukacja Rozwój koordynowanym przez MIiR
(w > 15 gminach)

40 mln zł
łącznie:
2-4 mln zł na 1
CUS
O wsparcie
wnioskuje JST

Usługi świadczone
w środowisku
lokalnym
(deinstytucjonaliz
acja)

Osobne ścieżki dla
gmin o różnej
liczbie
mieszkańców oraz
oddzielna alokacja
dla porozumienia
gmin – 9
projektów dla
gmin < 100 tys.
mieszkańców

Okres
realizacji: max.
36 miesięcy
Nabór od
stycznia 2020
r.

Usługi społeczne
działania finansowane ze środków europejskich (EFS) w RPO
Cel: rozwój usług świadczonych lokalnie, w
miejscu zamieszkania lub w społeczności lokalnej
Grupa docelowa: osoby z niepełnosprawnościami,
osoby potrzebujące wsparcia w codziennym
funkcjonowaniu, opiekunowie faktyczni, rodziny
przeżywające trudności opiekuńczo-wychowawcze,
dzieci i młodzież w pieczy zastępczej
Formy wsparcia: usługi asystenckie, usługi opiekuńcze,
mieszkania wspomagane, kluby seniora, wsparcie
rodzin, rozwój rodzinnej pieczy zastępczej, poradnictwo,
wsparcie psychologiczne, teleopieka, sprzęt
wspomagający i pielęgnacyjny, likwidowanie barier w
mieszkaniach i wiele innych

Alokacja:
3,8 mld zł
(łącznie
z usługami
zdrowotnymi)

Ponad 128
tys. osób
objętych
usługami
społecznymi

Program Dostępność Plus
Program inwestycyjny, zakładający poprawę
dostępności przestrzeni publicznej, produktów
i usług w aspekcie architektonicznym,
informacyjnym i komunikacyjnym
Najważniejsze obszary:
architektura, transport,
edukacja, cyfryzacja,
zdrowie, kultura,
przedsiębiorczość

23 mld zł
głównie ze środków polityki
spójności

Program Dostępność Plus
Door-to-door i
usprawnienia w
budynkach
wielorodzinnych

Dla gmin, powiatów, w
których brak door-todoor
Preferencja dla gm.
wiejskich i miejskowiejskich

w 150 gminach

Granty po ok. 300 tys.
zł

Planowana data
ogłoszenia naboru
wniosków dla gmin:
luty/marzec 2020 r.
Realizacja projektu: od
sierpnia 2019 do lutego 2023
r.

Innowacje
społeczne
Do 100 tys. zł na
przetestowanie
rozwiązania
poprawiającego
niezależność
seniorów i OzN
Beneficjenci: każdy
podmiot, w tym gr.
nieformalne,
mieszkańcy ob.
wiejskich

Program Dostępność Plus
Dostępna
służba
zdrowia
Dostosowanie 25
szpitali i 125 POZ
do potrzeb OzN
Doradztwo, audyt
dostępności
granty – 2 mln zł
dla szpitali i 720
tys. zł dla POZ

Dostępne
szkoły

Usługi
społeczne

Do 2 mln zł dla 50
SP – dostosowanie
do potrzeb
uczniów z
niepełnosprawnoś
ciami

Wsparcie na
projekty dot.
opieki nad
seniorami, usług
zdrowotnych i
asystenckich dla
OzN

Remonty, zakup
sprzętu, środków
komunikacji itp.

Beneficjenci: gminy,
powiaty, NGO, w
tym z ob.wiejskich

Aktywizacja zawodowa
• Mniej niż
30 lat - PO
WER
• Więcej niż
30 lat - RPO

ALOKACJA:
• 8,06 mld zł
PO WER
• 6,2 mld zł RPO

Cel: aktywizacja zawodowo-edukacyjna i rozwój
przedsiębiorczości
Grupa docelowa: osoby bezrobotne, bierne
zawodowo, osoby w szczególnie trudnej sytuacji na
rynku pracy, osoby ubogie pracujące

Formy wsparcia:
• wsparcie niefinansowe (m.in. doradztwo
zawodowe, szkolenia, staże) w zdobyciu kwalifikacji i
kompetencji potrzebnych na rynku pracy;
• dotacje na założenie działalności gospodarczej (ok.
23 tys. zł)

Aktywizacja zawodowa efekty w województwie pomorskim
• 48,6 tys. osób
bezrobotnych
(w tym 24 tys.
osób młodych)
• 3,4 tys. osób
biernych
zawodowo
(w tym 2,3 tys.
osób młodych)

• 34,9 tys. osób
znalazło pracę w
wyniku udziału w
projektach
(w tym 17 tys.
osób młodych)
• 7,6 tys. osób
uzyskało
kwalifikacje
(w tym 2,8 tys.
osób młodych)

Dziękuję za uwagę!

Perspektywy dla obszarów
wiejskich
Ministerstwo Cyfryzacji

Publiczny Internet dla każdego

 Cel: budowa punktów bezpłatnego bezprzewodowego dostępu do internetu w
miejscach publicznych (tzw. hotspotów).
 Beneficjenci: gminy.
 Wysokość wsparcia: dotacja – ryczałt w wysokości 64 368,00 zł dla gminy
 Termin składania wniosków: od 7 września 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku.

Szybki Internet na obszarach wiejskich

 Cel: dostęp do szybkiego internetu na obszarach, na których przedsiębiorcy
telekomunikacyjni nie chcą prowadzić komercyjnych inwestycji ze względu na ich niską
opłacalność, głównie w mniejszych miejscowościach i na terenach wiejskich.
 Beneficjenci: Przedsiębiorcy telekomunikacyjni
 Planowany nabór: IV kwartał 2019 r.

 Liczba projektów realizowanych w województwie pomorskim w ramach poprzednich
naborów: 6 (beneficjent – Orange Polska S.A.)

Cyfryzacja Gminnych Ośrodków Kultury

 Cel: Stworzenie w Gminnych Ośrodkach Kultury miejsc aktywizacji cyfrowej; podniesienie
kompetencji pracowników w takim stopniu, aby to oni mogli samodzielnie lub w asyście
trenera przeprowadzić szkolenia dla dzieci i młodzieży; zakup sprzętu do realizacji szkoleń
(komputery, tablety, drukarki 3D i inne).
 Beneficjenci: np.: NGO, JST, szkoły wyższe i partnerstwa tych podmiotów.
 Nabór: 30.06-31.07.2019
 Liczba wniosków złożonych w województwie pomorskim: 46

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna

 Cel: stworzenie sieci dostępu do Internetu łączącej wszystkie szkoły w Polsce. Wyrównanie
szans edukacyjnych uczniów z małych miejscowości i wsi.
 Beneficjenci: samorządy, uczniowie, nauczyciele, rodzice.
 Podmiot realizujący: Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut
Badawczy.
 Liczba szkół w województwie pomorskim, które mogą korzystać z OSE: 1 140
 Liczba szkół w województwie pomorskim w procesie podłączenia do OSE: 356

Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji
cyfrowej

 Cel: wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania programowania z
obszarów wiejskich i wiejsko-miejskich.
 Beneficjenci: np.: NGO, JST, szkoły wyższe i partnerstwa tych podmiotów.
 Liczba projektów realizowanych w województwie pomorskim: 3 + 1 umowa w podpisie

Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju
kompetencji cyfrowych

 Cel: nabycie przez uczestników umiejętności korzystania z e-usług i
Internetu, rozwijanie kompetencji cyfrowych, umiejętność korzystania z
usług elektronicznych w takich obszarach, jak sprawy obywatelskie,
ochrona zdrowia, świadczenia społeczne, podatki i cła, prowadzenie
działalności gospodarczej, wymiar sprawiedliwości, informacja
przestrzenna, cyfrowe zasoby kultury i nauki.
 Beneficjenci: organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego
oraz ich związki, stowarzyszenia, instytucje prowadzące działalność w
zakresie uniwersytetów trzeciego wieku, mieszkańcy gmin wiejskich
 Liczba projektów realizowanych w województwie pomorskim: 4

Dziękuję za uwagę
Dominik Kopera, p. o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Telekomunikacji, Ministerstwo Cyfryzacji

PERSPEKTYWY DLA
MIESZKAŃCÓW OBSZARÓW
WIEJSKICH
województwo pomorskie

Program Modernizacji Służb Mundurowych
Budżet Programu dla 4 służb podległych MSWiA wynosi łącznie 9,2 mld zł
W ramach Programu poszczególne formacje otrzymają łącznie:

•
•
•
•

Policja – 6 mld zł
Straż Graniczna – 1,27 mld zł
Straż Pożarna – 1,73 mld zł
BOR/SOP – 200 mln zł

Program opiera się na trzech filarach:

•
•
•

wymiana i modernizacja sprzętu
inwestycje infrastrukturalne
wzrost wynagrodzeń dla funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych służb

Program Modernizacji Służb Mundurowych
Policja – doposażenie w latach 2015-2019

•
•
•
•

Sprzęt transportowy ( w tym samochody oznakowane i nieoznakowane) - 359 szt. za
kwotę 35,6 mln zł.
Uzbrojenie: m.in. broń, kaski, amunicja, kamizelki kuloodporne, kaski, hełmy
kuloodporne – 7,7 mln zł.
Umundurowanie służbowe i ćwiczebne – 5 mln.
Na terenie garnizonu pomorskiego:

zmodernizowano

m.in. siedzibę KPP w Lęborku, KPP w Wejherowie, KMP

w Słupsku

zbudowano nową siedzibę KP Gdańsk Śródmieście
na 2020 r. zaplanowano: rozbudowę siedziby

KPP w Pruszczu Gdańskim,
adaptację obiektów KMP w Słupsku, budowę nowej siedziby PP w Pszczółkach

Program Modernizacji Służb Mundurowych
Państwowa Straż Pożarna – doposażenie w latach 2015 - 2019:

•
•
•

Pojazdy - 168 szt

Sprzęt ratowniczy - zakupiony za kwotę 6,4 mln zł
Zrealizowane i aktualnie realizowane inwestycje, to m.in.:

budowa jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 6 w Gdańsku Ujeścisko KM PSP
w Gdańsku (zakończono w 2016 r.)

budowa JRG nr 3 Gdynia Oksywie, Komendy Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej w Gdyni (termin zakończenia: 2019 r.)

rozbudowa JRG Nr 2 w Słupsku KM PSP w Słupsku (termin zakończenia: 2020
r.)

Program Modernizacji Służb Mundurowych
Jednostki OSP - doposażenie w latach 2016 - 2019:

•Samochody

ratowniczo-gaśnicze - 103 szt. (beneficjenci : OSP m.in. w m.:
Trzebielino, Lublewo, Łęczyce, Zblewo, Gardeja, Gniew, Pręgowo, Pastwa, Luzino) za
kwotę 70 mln. zł.

•Sprzęt ratowniczy za blisko: 9,5 mln zł.
•Umundurowanie za blisko: 4,2 mln zł.
•Pozostały sprzęt: za kwotę 1,3 mln zł.
•Środki dla OSP z Funduszu Pomocy

Pokrzywdzonym
Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, to 4,5 mln zł.

•Nowelizacja

oraz

Pomocy

w lipcu br. ustawy o ochronie przeciwpożarowej - wsparcie OSP
dodatkową kwotą 82 mln zł z budżetu państwa.

Program Modernizacji Służb Mundurowych
Straż Graniczna – doposażenie w latach 2015 – 2019:

•

Dla placówek SG w Gdańsku, Gdyni, Ustce, Krynicy Morskiej, Kaszubskiego
Dywizjonu SG oraz Komendy Morskiego Oddziału Straży Granicznej
w Gdańsku zakupiono oraz we Władysławowie zakupiono m.in.:

pojazdy - 55 szt.
sprzęt specjalistyczny, uzbrojenie i sprzęt techniki specjalnej w tym m.in.
kamizelki kuloodporne, lornetki pryzmatyczne, latarki - za kwotę
ok. 6,24 mln zł.

technika morska za kwotę 3 mln zł.

Przywracanie Posterunków Policji

• Posterunki

reaktywowane
są
zwłaszcza
w
małych
miejscowościach, tam, gdzie potrzebują ich mieszkańcy.

• Od

czerwca 2016 r. przywrócono 109 posterunków Policji
(stan na 02.09.2019 r.).

Szczegółowe informacje:
www.policja.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=a03c3b6e98f44a278b0f884e3523ad58

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Unikatowe narzędzie internetowe, daje obywatelom możliwość
łatwo i anonimowo zgłosić Policji informacje o miejscach
i zdarzeniach, które mają wpływ na poczucie ich bezpieczeństwa.
Mapa została opracowana wspólnie z mieszkańcami i dla
mieszkańców.
Na terenie województwa pomorskiego odnotowano ponad 67,5 tys.
zgłoszeń (stan na 09.08.2019 r.).
Szczegółowe informacje:
www.policja.pl
www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.html

PROGRAM „DZIELNICOWY BLIŻEJ NAS”

•Program

zakłada, by dzielnicowy był dla obywatela policjantem
„pierwszego kontaktu”.

•Mobilna

wyszukiwarka „Moja komenda” ułatwia wyszukanie i kontakt
z policjantami.
Szczegółowe informacje: www.gov.pl/web/mswia/moja-komenda

Program ograniczania przestępczości i aspołecznych
zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka
na lata 2018 - 2020 – kwota łączna 18 mln zł
W latach 2016-2019 z Programu „Razem bezpieczniej” dla woj. pomorskiego
łącznie na projekty wydatkowano 456 754 zł.
Przykłady zrealizowanych projektów:

•

•
•

Kampania Społeczna Kieruj bez procentów – 2016 (Gdańskie Centrum
Profilaktyki Uzależnień)

Gmina Skarszewy („Bezpieczne przejście dla pieszych przy ul. Kościuszki
w Skarszewach”)
Stowarzyszenie Aktywności Zawodowej „PASSA” („#NIEZATAPIALNI –
edukacja dla bezpieczeństwa nad wodą”)

Fundusz Sołecki
• W woj. pomorskim w 2015 r.

wnioski o zwrot wydatków złożyło 56 gmin,
a kwota zwrotu wyniosła blisko 3,8 mln zł.

• W 2019 r. wnioski złożyło odpowiednio 76 gmin, a planowana kwota zwrotu
wynosi ponad 6,1 mln zł.
Przykłady wykorzystania środków z funduszu sołeckiego:
Sołectwo Zalesie /gmina Brusy/ powiat chojnicki

• Mieszkańcy

Zalesia, przy wsparciu samorządu miasta i gminy Brusy,
zagospodarowali na cele rekreacyjno-sportowe teren wokół wiejskiego
stawu. Samorząd wykupił grunt od prywatnego właściciela oraz
zmodernizował zbiornik wodny. Mieszkańcy zarybili staw, posadzili trawę
i krzewy. Zakupiono elementy nowego placu zabaw, ławki, sprzęt do
ćwiczeń.

Środki finansowe na przeciwdziałanie i usuwanie
skutków klęsk żywiołowych
•
•
•
•

•

W ramach rezerwy na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym
realizację zadań w dorzeczach Odry i górnej Wisły, w latach 2016-2019 odbudowano
głównie obiekty drogowe i mostowe.
W województwie pomorskim odbudowano łącznie 164 km dróg za kwotę 45,5 mln zł.
(m.in. w powiecie bytowskim na odcinku Jeleńcz – Półczno – Osława Dąbrowa).
Na odbudowę i remont domów mieszkalnych oraz budynków gospodarczych
przeznaczono dla pomorskiego 21,3 mln zł i za tę kwotę odbudowano/wyremontowano
3 217 budynków.
W ramach zadań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków ruchów
osuwiskowych ziemi dla województwa pomorskiego przeznaczono 5 mln zł, z tego na
zadanie:
„Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku” na kwotę 3,1
mln zł.
Na odbudowę i remont wałów przeciwpowodziowych oraz innych urządzeń gospodarki
wodnej wyasygnowano kwotę 1,3 mln zł.

Ministerstwo Obrony Narodowej

FINANSOWANIE INWESTYCJI NA DROGACH
O ZNACZENIU OBRONNYM
W RAMACH FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH
Beneficjenci:
jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego.

Wysokość pomocy:
na realizację inwestycji drogowych Minister Obrony Narodowej przekazuje do FDS corocznie 500 mln
zł. FDS pokrywa w całości koszty inwestycji na drogach o znaczeniu obronnym.
Terminy:
Prezes Rady Ministrów zatwierdza przedkładane przez Ministra Obrony Narodowej Wykazy zadań
rekomendowanych do sfinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych do końca stycznia
każdego roku. Wykazy na 2019 i 2020 rok zostały zatwierdzone w styczniu br.

Ministerstwo Obrony Narodowej

FINANSOWANIE INWESTYCJI NA DROGACH
O ZNACZENIU OBRONNYM
W RAMACH FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH
Warunki przyznania pomocy:
• droga musi być ujęta w wykazie dróg o znaczeniu obronnym lub ich odcinków stanowiącym
załącznik do Zarządzenia Nr Z-2 Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wykazu
dróg o znaczeniu obronnym lub ich odcinków (niepublikowane, wyciągi posiadają wojewodowie
oraz zarządy województw);
• drogi rekomendowane do sfinansowania z FDS wskazuje Minister Obrony Narodowej,
uwzględniając potrzeby Sił Zbrojnych RP oraz wojsk sojuszniczych;
• umowę na realizację zadania zawiera z samorządem dysponent Funduszu Dróg Samorządowych –
Minister Infrastruktury.
Szczegółowe informacje: www.gov.pl/web/infrastruktura/fundusz-drog-samorzadowych

Ministerstwo Obrony Narodowej

STRZELNICE
Konkurs Ofert pn. „Strzelnica w powiecie 2020” Nr 3/2019/WWzS
Dofinansowanie budowy strzelnic umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia
strzeleckiego, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, członków organizacji proobronnych i żołnierzy Sił
Zbrojnych RP.
Cel:
• rozbudowa infrastruktury strzelnic w Polsce poprze budowę strzelnic będących poza zasobami Sił
zbrojnych RP,
• umożliwienie prowadzenia szkolenia strzeleckiego,
• aktywizacja organizacji pozarządowych zainteresowanych rozwijaniem umiejętności strzeleckich.
Beneficjenci:
jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego.
Termin składania ofert: do dnia 22 października 2019 r.
Termin realizacji programu: od 1 stycznia 2020 r. (w zakresie działań realizowanych z własnych
środków, z dotacji po zawarciu stosownej umowy) do 31 grudnia 2020 r.

Ministerstwo Obrony Narodowej

STRZELNICE
Forma / wysokość pomocy:
wariant I:
• dofinansowanie na budowę strzelnicy do 1.500.000,00 zł, w tym m.in.:
- wykonanie strzeleń na odległość do 100 m,
- możliwość prowadzenia strzelań z różnych linii otwarcia ognia (100 – 5 m),
- możliwość jednoczesnego wykonania strzelania przez minimum 6 szkolonych (przy założeniu
minimalnej odległości 3 pomiędzy stanowiskami strzeleckimi),
wariant II:
• dofinansowanie na budowę strzelnicy do 2.000.000,00 zł, w tym m.in.:
- wykonanie strzeleń na odległość do 200 m,
- możliwość prowadzenia strzelań z różnych linii otwarcia ognia (200 – 5 m),
- możliwość jednoczesnego wykonania strzelania przez minimum 10 szkolonych (przy założeniu
minimalnej odległości 3 pomiędzy stanowiskami strzeleckimi),
Szczegółowe informacje: www.gov.pl/web/obrona-narodowa/konkurs-strzelnica-w-powiecie

Ministerstwo Obrony Narodowej

STRZELNICE
Warunki przyznania dofinansowania :
• wymagany obowiązkowy wkład finansowy jednostki samorządu terytorialnego w wysokości
minimum 20% całkowitego kosztu realizacji zadania;
• jednostka samorządu terytorialnego musi posiadać tytuł do dysponowania nieruchomością na
okres co najmniej do dnia 31 grudnia 2030 r., w tym a cele budowlane;
• projektowana strzelnica musi spełniać warunki określone w powszechnie obowiązujących
przepisach;
• strzelnica wybudowana w ramach dotacji, musi spełniać minimalne wymagania warunków
technicznych zapewniających bezpieczeństwo użytkownika strzelnicy cywilnej przez wojsko
w zakresie balistyki zewnętrznej i końcowej,
• Jednostka samorządu terytorialnego, która otrzyma dofinansowanie zobowiązana jest do
nieodpłatnego nieodpłatnego udostępniania strzelnicy na potrzeby: Sił Zbrojnych RP (do 100
godzin w miesiącu), organizacji pozarządowych prowadzących działalność na rzecz obronności
państwa (do 30 godzin w miesiącu), uczniów szkół, które prowadzą działalność dydaktycznowychowawczą w dziedzinie obronności państwa (30 godzin w miesiącu).
Szczegółowe informacje: www.gov.pl/web/obrona-narodowa/konkurs-strzelnica-w-powiecie

Ministerstwo Obrony Narodowej

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ
W WOJSKU POLSKIM
Beneficjenci:
działalność kulturalna realizowana w WP kierowana jest w szczególności do:
• żołnierzy w czynnej służbie wojskowej i ich rodzin;
• żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych;
• pracowników wojska i ich rodzin;
• byłych żołnierzy zawodowych i pracowników wojska oraz ich rodzin;
• kombatantów i weteranów oraz ich rodzin;
• członków kół, sekcji i klubów zainteresowań, w tym turystyczno-krajoznawczych oraz amatorskich
zespołów artystycznych działających w klubach wojskowych.
Wysokość pomocy: udział w prowadzonej przez Wojsko Polskie działalności kulturalnej jest
nieodpłatny. Jest ona zadaniem własnym realizowanym przez kluby jednostek wojskowych.
Termin realizacji programu: zgodnie z opracowywanymi planami rocznymi działalności.

Szczegółowe informacje: strony internetowe klubów jednostek wojskowych.

Ministerstwo Obrony Narodowej

WSPARCIE FINANSOWE DLA ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH I INNYCH PODMIOTÓW,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie w formie dotacji celowej na realizację zadania publicznego
Priorytetowe obszary zadań publicznych zlecanych w 2019 i 2020 roku:
• wzmacniania postaw proobronnych w społeczeństwie;
• wspierania społecznych organizacji proobronnych i klas mundurowych o profilu wojskowym
służących wzmocnieniu systemu obronnego państwa;
• wspierania uroczystości patriotycznych odwołujących się do tradycji narodowych
i orężnych, w tym upowszechnienia w społeczeństwie bohaterskich dokonań polskiego podziemia
niepodległościowego;
• popularyzowania w społeczeństwie wiedzy na temat Sił Zbrojnych RP;
• wspierania byłych żołnierzy i weteranów.
Beneficjenci: organizacje pozarządowe lub inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz
688).

Ministerstwo Obrony Narodowej

OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację zadań publicznych w formie wsparcia
pn. Świąteczne wsparcie dla kombatantów

Cel:
integracja środowisk kombatanckich, wsparcie kombatantów żyjących w skromnych
warunkach, budowanie i umacnianie więzi międzypokoleniowej.
Zadania powinny obejmować:
• organizację spotkań świątecznych dla kombatantów (w kraju i poza granica),
• przygotowanie i przekazanie paczek świątecznych zawierających artykuły potrzebne
dla kombatantów i weteranów,
• zapewnienie transportu dla kombatantów na spotkania świąteczne i uroczystości, a
także w związku z ich codziennymi potrzebami,
• otocznie opieką grobów żołnierzy.
Szczegółowe informacje: www.bip.mon.gov.pl/ogloszenia/otwarte-konkursy-ofert/

Ministerstwo Obrony Narodowej

OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację zadań publicznych w formie wsparcia
pn. Świąteczne wsparcie dla kombatantów
Warunki:
• Obowiązkowy wkład własny finansowy minimum 10 % wnioskowanej kwoty dotacji,
• Obowiązkowy wkład własny niefinansowy minimum 10 % wnioskowanej kwoty
dotacji,
Termin realizacji zadań: od 28 października do 31 grudnia 2019 r.
Termin składania ofert: do 16 września 2019 r.
Kwota wsparcia: do 1.500.000,00 zł

Szczegółowe informacje: www.bip.mon.gov.pl/ogloszenia/otwarte-konkursy-ofert/

Konferencja Perspektywy dla
mieszkańców obszarów wiejskich

Wsparcie infrastruktury ratownictwa medycznego w szpitalach
(zakup sprzętu, roboty budowlane, wdrożenie systemu do
segregacji medycznej - Tryby Obsługi Pacjenta w Szpitalnym
Oddziale Ratunkowym) oraz wsparcie baz Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego
Cel:

• poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego poprzez wsparcie istniejących i
utworzenie nowych szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR), , budowa lądowisk/lotnisk
dla helikopterów przy SOR i jednostkach szpitali wyspecjalizowanych w udzielaniu
świadczeń w zakresie ratownictwa medycznego, wsparcie baz Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego (LPR), wyposażenie śmigłowców ratowniczych w sprzęt umożliwiający loty w
trudnych warunkach atmosferycznych i w nocy.
• implementacja jednolitych zasad w zakresie przeprowadzania segregacji medycznej co
pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów, a jednocześnie poprawi komfort pracy
personelu medycznego oraz usprawni pracę SOR w celu zwiększenia efektywności
świadczeń zdrowotnych udzielanych osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia
zdrowotnego. System ma na celu zapewnienie łatwego dostępu do informacji o
przewidywanym czasie oczekiwania w SOR, a także generowanie danych umożliwiających
ewaluację czasu udzielania świadczeń w SOR.

Wsparcie infrastruktury ratownictwa medycznego w szpitalach
(zakup sprzętu, roboty budowlane, wdrożenie systemu do
segregacji medycznej - Tryby Obsługi Pacjenta w Szpitalnym
Oddziale Ratunkowym) oraz wsparcie baz Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego

Beneficjenci: szpitale (w tym powiatowe), LPR.
Forma/wysokość pomocy: w zależności od projektu.

Warunki przyznania pomocy: określone w regulaminach naborów (projekty w
trakcie realizacji/projekty zidentyfikowane do realizacji).
Termin realizacji projektu: lata 2014–2020.
Szczegółowe informacje: http://zdrowie.gov.pl/poiis/nabory.html

Dentobusy
Cel: zapewnienie opieki stomatologicznej dzieciom w mniejszych miejscowościach,
gdzie nie ma gabinetu stomatologicznego w szkole, ani w najbliższej okolicy.
Beneficjenci: dzieci i młodzież w niewielkich miejscowościach.

Forma/wysokość pomocy: Opieka całoroczna za wyjątkiem wakacji po
wcześniejszym ustaleniu listy miejscowości przez oddział wojewódzki NFZ.
Warunki przyznania pomocy: brak gabinetu dentystycznego w miejscowości.
Szczegółowe informacje: strony internetowe wojewódzkich oddziałów NFZ.

Mammobusy
Cel: poprawa dostępności badań mammograficznych.
Beneficjenci: kobiety w wieku 50-69 lat, które nie miały wykonywanej mammografii w
ciągu ostatnich dwóch lat lub otrzymały w ramach programu pisemne wskazanie do
wykonania ponownej mammografii po 12 miesiącach z powodu obciążenia
następującymi czynnikami ryzyka: rak piersi wśród członków rodziny, mutacja w
obrębie genów BRCA1 lub BRCA2, a jednocześnie nie miały wcześniej stwierdzonej
zmiany nowotworowej piersi o charakterze złośliwym.
Forma/wysokość pomocy: w zależności od projektu
Termin realizacji projektu: świadczenie całoroczne
Warunki przyznania pomocy: wcześniejsze ustalenie listy miejscowości przez
oddział wojewódzki NFZ.
Szczegółowe informacje: strony internetowe wojewódzkich oddziałów NFZ.

Dostępność Plus dla Zdrowia
Cel: Poprawa dostępności dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami co najmniej 125 placówek POZ
oraz 25 szpitali. Wsparcie będzie dotyczyć likwidacji barier architektonicznych, cyfrowych,
komunikacyjnych i organizacyjnych. Dodatkowym elementem będą szkolenia dla personelu
medycznego, realizowane centralnie przez Ministerstwo Zdrowia oraz opracowanie rekomendacji wz.
kontraktowania świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ).
Beneficjenci: placówki POZ i szpitale (w tym powiatowe).
Forma/wysokość pomocy: dofinansowanie placówek POZ w wysokości do 720 tys. zł, szpitali do 2 mln.
zł. Wsparcie dla POZ uwzględnia szczególne potrzeby małych placówek, zlokalizowanych na terenach
gmin o niskich dochodach na jednego mieszkańca, również na obszarach wiejskich.
Warunki przyznania pomocy: : Kontrakt z NFZ, pozostałe kryteria określone w dokumentacji
konkursowej. Termin składania wniosków: konkurs dla placówek POZ został ogłoszony 2 sierpnia 2019
r., konkurs dla szpitali zostanie ogłoszony do końca 2019 r. Nabory potrwają do 1 grudnia 2021 r. lub do
wyczerpania alokacji.
Szczegółowe informacje: http://zdrowie.gov.pl/aktualnosc-2862zmiana_regulaminow_naboru_i_oceny_dla.html

Projekt (Program) Leki 75+

Cel: program 75+ ma na celu zapewnienie faktycznego dostępu do farmakoterapii pacjentom w wieku 75+.
Program wychodzi naprzeciw oczekiwaniom środowiska osób w podeszłym wieku, emerytów i rencistów, w
których gospodarstwach domowych kwota wydawana na leki stanowi znaczącą pozycję. Dzięki niej chore osoby w
podeszłym wieku uzyskają dostęp do leków, który był dotychczas ograniczony z powodów czysto ekonomicznych.
Beneficjenci: świadczeniobiorcy po ukończeniu 75 roku życia.
Forma/wysokość pomocy: obowiązujące obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych
leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w którym w
zakładce D - leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne
przysługujące bezpłatnie świadczeniobiorcom, o których mowa w art. 43a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Projekt (Program) Leki 75+
Warunki przyznania pomocy: podstawy do otrzymania bezpłatnego leku:
• wiek – ukończony 75. rok życia, weryfikowany przez numer PESEL (u osób, które nie mają numeru
PESEL, będzie to data urodzenia)
• recepta – litera S wpisana w polu „kod uprawnień dodatkowych”
• wykaz – potrzebny lek musi znajdować się w wykazie bezpłatnych leków
• wskazanie objęte refundacją – leki refundowane są pacjentom, którzy mają określone schorzenia
(część A1 obwieszczenia refundacyjnego)
• receptę wystawia:
• lekarz podstawowej opieki zdrowotnej,
• pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej,
• lekarz dowolnej specjalności, który posiada prawo wykonywania zawodu,
ale zaprzestał jego wykonywania (wyłącznie recepty dla siebie i dla
rodziny).

Termin realizacji projektu: lata 2015-2025.
Szczegółowe informacje: http://75plus.mz.gov.pl/

PERSPEKTYWY DLA
MIESZKAŃCÓW
OBSZARÓW WIEJSKICH

SPORT POWSZECHNY

blisko 95%
o tyle zwiększyliśmy nakłady na sport powszechny w ciągu
czterech lat!

RZĄDOWY PROGRAM „KLUB”

 Cel: wsparcie małych i średnich klubów sportowych.
 Beneficjenci: dzieci i młodzież zrzeszona w klubach sportowych oraz ich szkoleniowcy.
 Forma/wysokość pomocy: 10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych,
15 tys. zł dla klubów wielosekcyjnych.
 Warunki przyznania pomocy: dofinansowanie może uzyskać klub sportowy działający przez co
najmniej 3 lata w formie stowarzyszenia i prowadzący szkolenie sportowe, skierowane do
dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Środki można przeznaczyć na sprzęt sportowy, obóz lub
wynagrodzenie trenera.
 W 2020 roku planowana jest kontynuacja programu.

RZĄDOWY PROGRAM „KLUB”

ponad 142 mln zł
przeznaczyliśmy na Rządowy Program „KLUB” w ciągu 4 lat

ok. 3 700 rocznie
małych i średnich klubów sportowych ze wsparciem MSiT

SZKOLNY KLUB SPORTOWY

 Cel: dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych prowadzonych przez nauczycieli
wychowania fizycznego, głównie na terenie obiektów szkolnych.
 Beneficjenci: uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz nauczyciele

wychowania fizycznego.
 Termin realizacji programu: Od stycznia do grudnia.
 W 2020 roku planowana jest kontynuacja programu.

SZKOLNY KLUB SPORTOWY

148,5 mln zł
na bezpłatne pozalekcyjne zajęcia dla uczniów w ciągu
trzech lat!

PROGRAM SKAUT
 Cel: stworzenie i systemowe dofinansowanie sieci skautów poszukujących talentów

sportowych, stworzenie systemu komunikacji między środowiskiem szkolnym a klubami
sportowymi.
 Termin realizacji programu: w 2019 roku realizowany jest pilotaż w województwach:
świętokrzyskim, śląskim, małopolskim, podlaskim. W 2020 roku program będzie realizowany

na terenie całego kraju.
 Forma/wysokość pomocy:
• 2019 rok (pilotaż) – 2 mln zł, 900 skautów w czterech województwach.

• 2020 rok – 15, 5 mln zł, 3,5 tys. skautów w całej Polsce.

ZAJĘCIA W RAMACH FUNDUSZU
ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW
 Cel: dofinansowanie organizacji zajęć sportowych dla uczniów tj. zajęć
upowszechniających sporty zimowe, programu powszechnej nauki pływania „Umiem
Pływać” oraz zajęć z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.
 Beneficjenci: kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia, inne organizacje

pozarządowe, które w ramach swojej statutowej działalności realizują zadania z zakresu
upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, jednostki samorządu
terytorialnego.
 Forma/wysokość pomocy: ogółem w 2019 roku ponad 28 mln zł.
 Nabór na zadania realizowane w 2020 roku zostanie ogłoszony w IV kwartale 2019.

SPORT DLA WSZYSTKICH – UPOWSZECHNIANIE
SPORTU W ŚRODOWISKU WIEJSKIM
 Cel: dofinansowanie turniejów, zawodów, zajęć i obozów sportowych oraz innych

przedsięwzięć o charakterze sportowo-rekreacyjnym, realizowanych na obszarach wiejskich,
angażujących lokalną społeczność.
 Beneficjenci: organizacje pozarządowe, w szczególności statutowo zajmujące się rozwojem
sportu w środowisku wiejskim.
 Termin składania wniosków: konkurs na realizację zadania w 2020 roku zostanie ogłoszony w
IV kwartale 2019 roku.

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
W CAŁEJ POLSCE

ok. 2,3 mld zł
środki przeznaczone na rozwój infrastruktury sportowej w latach
2016-2019

blisko 6000
obiektów sportowych, w które zainwestowaliśmy w latach
2016-2019

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W
CAŁEJ POLSCE – PROGRAM „SPORTOWA
POLSKA”


Cel: wsparcie budowy, przebudowy lub modernizacji ogólnodostępnych obiektów
sportowych na terenie całej Polski, poprawa stanu infrastruktury sportowej (w tym
infrastruktury przyszkolnej).



Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego, podmioty posiadające osobowość
prawną i prowadzące działalność w zakresie kultury fizycznej, np. stowarzyszenia czy
fundacje oraz spółki prawa handlowego posiadające osobowość prawną, utworzone przez
jednostki samorządu terytorialnego.



Warunki przyznania pomocy: dofinansowanie udzielane jest na obiekty ogólnodostępne,
umożliwiające masowe uprawianie sportu.



Termin składania wniosków: ogłoszenie naboru do kolejnej edycji planowane jest na
I kwartał 2020 r.

POLSKA TURYSTYKA ROŚNIE W SIŁĘ!

47,7 mln
podróży krajowych
odbyliśmy w 2018 roku. To o ponad

19% więcej niż w 2015 r.

19,6 mln
przyjazdów turystów zagranicznych w 2018 r.
To o ponad

17% więcej niż w 2015 r.

POLSKIE MARKI TURYSTYCZNE
 Cel: katalog najbardziej atrakcyjnych polskich regionów i szlaków turystycznych.
Stymulowanie rozwoju turystyki na poziomie lokalnym, ukonstytuowanie regionów
turystycznych – jednostek kompleksowo zarządzających rozwojem i promocją turystyki na
wyznaczonym obszarze, powiązanym ze sobą funkcjonalnie.

 Beneficjenci: organizacje, samorządy terytorialne i gospodarcze, instytucje, spółki, fundacje,
stowarzyszenia, przedsiębiorcy prywatni, organizatorzy turystyki i inne jednostki, których
jednym z celów lub zadań statutowych jest promocja turystyki.
 Wsparcie o charakterze doradczo-eksperckim, a na dalszym etapie pomoc w przygotowaniu
i pozycjonowaniu materiałów promocyjnych.

 W 2020 roku planowana jest kontynuacja programu.
 Projekt realizowany przez MSiT z Polską Organizacją Turystyczną.

AKCJA „POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA
PÓŁ CENY”
 Cel: prezentacja ogólnopolskiej oferty turystycznej i zachęcenie Polaków do korzystania z
atrakcji i usług turystycznych na terenie całego kraju, również poza głównymi okresami
urlopowymi, pobudzanie krajowego ruchu turystycznego.
 Beneficjenci: turyści indywidualni oraz branża turystyczna i okołoturystyczna.
 Turyści indywidualni mogą skorzystać ze specjalnie przygotowanych zniżek (w wysokości do
50%), obejmujących m.in. noclegi, gastronomię, wydarzenia kulturalne i inne atrakcje. Akcja
ma charakter cykliczny i odbywa się dwa razy w roku – na wiosnę i na jesień.
 Edycja – jesień 2019
finał zaplanowano na weekend 22-24 listopada.
 Jednostka przyznająca pomoc: partnerzy – podmioty, które przygotowują ofertę dla turystów.

AKCJA „POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA
PÓŁ CENY”

726 500 turystów
wzięło udział w sześciu edycjach akcji

ponad 90% partnerów
deklaruje chęć ponownego wzięcia udziału

PROGRAM DOFINANSOWANIA ZADAŃ W
OBSZARZE TURYSTYKI
 Cel: zwiększenie dostępności atrakcji przyrodniczych i kulturowych oraz poprawa
bezpieczeństwa na szlakach turystycznych, wspieranie inicjatyw sektora turystyki oraz rozwój
jego konkurencyjności i innowacyjności.

 Beneficjenci: organizacje spoza sektora finansów publicznych, działające w obszarze
turystyki, w tym na obszarach wiejskich i zrzeszające m.in. mieszkańców wsi.
 Program będzie realizowany w 2020 roku i zostanie ogłoszony w IV kwartale 2019 roku.

KONKURS "NA WSI NAJLEPIEJ - 12 DOBRYCH PRAKTYK
W TURYSTYCE WIEJSKIEJ"
 Cel: katalog dobrych praktyk w turystyce wiejskiej. Doświadczenie w kreowaniu produktów
turystycznych na wsi mogą być dla innych cennym drogowskazem rozwoju i wprowadzania
w życie własnych pomysłów.
 Beneficjenci: wszyscy, którzy wykorzystują wyjątkowość polskiej wsi do budowy własnej
oryginalnej oferty – począwszy od bazy noclegowej, przez warsztaty i zajęcia edukacyjne,
gry terenowe, menu oparte na lokalnych produktach, aż po organizację cyklicznych
wydarzeń nawiązujących do tradycji wsi. Kategorie, w których przyznawana jest nagroda:
wypoczynek u rolnika, wypoczynek na wsi, oferta uzupełniająca wypoczynek na wsi,
tradycyjna kuchnia polskiej wsi.
 Forma/wysokość pomocy: wsparcie w zakresie działań promocyjnych.
 W 2020 roku planowana jest kolejna edycja konkursu.
 Jednostka przyznająca pomoc: Polska Organizacja Turystyczna

EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU
 Cel: zachęcenie do regularnej aktywności fizycznej i stworzenie możliwości częstszego
uprawiania sportu na co dzień.
 Beneficjenci: wszyscy obywatele – bez względu na wiek czy poziom sprawności.
 Termin realizacji programu: 23–30 września 2019 r.
 Inicjatywa ETS prowadzona jest przez Komisję Europejską, koordynatorem narodowym w
Polsce jest Ministerstwo Sportu i Turystyki.

