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• Centralny Punkt 
Informacyjny (CPI)  

 

• Główne Punkty 
Informacyjne (GPI) 

 

• Lokalne Punkty 
Informacyjne (LPI) 

 



Mazowiecką sieć Punktów Informacyjnych tworzą: 

 Główny Punkt Informacyjny 
Funduszy Europejskich w 
Warszawie 

 

 Lokalne Punkty Informacyjne 
Funduszy Europejskich w: 

 Ostrołęce,  

 Radomiu,  

 Siedlcach,  

 Ciechanowie  

 Płocku 

 



System Informacji o Funduszach Europejskich 
 
Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich funkcjonują w ramach projektu „System 
Informacji o Funduszach Europejskich” realizowanego przez Województwo 
Mazowieckie na podstawie umowy z (wtedy) Ministrem Infrastruktury i Rozwoju. 
  
Od 2010 roku Mazowieckie PIFE są częścią ogólnopolskiej sieci koordynowanej przez 
(wtedy) Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju mającej na celu zapewnienie 
wszystkim potencjalnym beneficjentom i opinii publicznej informacji nt. funduszy 
europejskich. 





Sieć PIFE – jednolite standardy na terenie kraju 

Lokalizacja i wyposażenie punktów (dogodna lokalizacja, dostęp do 
komputera dla klientów punktów, udogodnienia dla osób z różnymi 
niepełnosprawnościami) 
 
Godziny funkcjonowania – w poniedziałki wszystkie punkty czynne dłużej 
(do godz. 18.00), w pozostałe dni do 16:00 
 
Wizualizacja Sieci 
 
Jednolity zakres usług i sposób ich świadczenia 
 
Terminy odpowiadania na zapytania (3 dni robocze) 
 
Kodeks etyczny 





Zakres usług Sieci PIFE 

diagnoza klienta – zaklasyfikowanie  pomysłu na projekt do konkretnego 
priorytetu i działania w programie finansowanym z Funduszy Europejskich,  
informowanie o warunkach, kryteriach i procedurach przyznania dotacji, 
 
przedstawienie „krok po kroku” procesu ubiegania się o dofinansowanie w tym: 
przekazanie danych kontaktowych do instytucji, które przyznają dotacje 
zgodnie ze zdiagnozowanym pomysłem na projekt (opracowują one 
szczegółowe wytyczne, rozpatrują wnioski o dofinansowanie, udzielają 
dofinansowania), 
 
pomoc beneficjentom ostatecznym w znalezieniu odpowiedniego projektu, 
wstępna pomoc w rozliczaniu projektów, 
 
organizowanie spotkań informacyjnych oraz szkoleń dla beneficjentów i 
potencjalnych beneficjentów.  



Mobilne Punkty Informacyjne: 
 

 dyżury pracowników PIFE prowadzone w miejscowościach, w których nie ma na 

stałe siedziby Punktu; 

 organizowane na terenie całego województwa, zazwyczaj we współpracy z 

jednostkami samorządu terytorialnego; 

 dostępne dla wszystkich zainteresowanych tematem funduszy europejskich; 

 w zależności od zapotrzebowania mogą być organizowane cyklicznie. 



Spotkania informacyjne/szkolenia: 

 dotyczą możliwości pozyskania funduszy europejskich i rozliczania 

dofinansowania; 

 adresowane do określonych grup odbiorców w zależności od 

aktualnie dostępnych możliwości dofinansowania; 

 mogą być organizowane na terenie całego województwa. 



Narzędzia komunikacyjne 

Do obecnie wykorzystywanych narzędzi (wizyta w Punkcie, telefon, e-mail, 
Mobilny Punkt Informacyjny, spotkanie informacyjne) została dołączona nowa 

metoda udzielania informacji i konsultacji:  
 
Indywidualna konsultacja u klienta – polega na przeprowadzeniu przez 
pracowników Punktu indywidualnej konsultacji w miejscu uzgodnionym z 
klientem, jest skierowana do osób z różnymi niepełnosprawnościami. 



System informacji  
o Funduszach Europejskich  

w Internecie  
w latach 2014-2020 



System informacji o FE w Internecie 



Baza ogłoszeń o konkursach 



Harmonogramy naborów 

Art. 47 ust. 1. projektu ustawy „wdrożeniowej”:  
„Instytucja zarządzająca do dnia 30 listopada każdego roku 
zamieszcza na swojej stronie internetowej oraz na portalu, 
harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie  
projektu w trybie konkursowym, których przeprowadzenie 
planowane jest na kolejny rok kalendarzowy”. 



Ogłoszenie o konkursie 

 
Ogłoszenie powinno być opublikowane na Portalu 30 dni przed rozpoczęciem 
konkursu. 
 
Ogłoszenia są publikowane przez redaktorów z instytucji organizujących konkursy. 
Informacje z ogłoszenia trafiają do Wyszukiwarki Dotacji 

Wyniki konkursu 

Po rozstrzygnięciu konkursu instytucja zamieszcza w ogłoszeniu listy projektów 
wybranych do dofinansowania (niebieska sekcja „Wyniki konkursu”). 



Dokumenty 



Programy Operacyjne na lata 2014-2020 



 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMY 
KRAJOWE 

RPO WM 
2014-2020 

PODZIAŁ  ALOKACJI  DLA  MAZOWSZA 
 KRAJ/REGION W POSZCZEGÓLNYCH PROGRAMACH OPERACYJNYCH 



Obszary, w których można uzyskać dofinansowanie 
w ramach RPO WM 2014 -2020: 

 OP I - Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce 278 217 130  € (EFRR) 

OP II - Wzrost e-potencjału Mazowsza 153 599 843  € (EFRR) 

OP III - Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości 213 369 786 € (EFRR) 

OP IV - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną 324 359 153 € (EFRR) 

OP V - Gospodarka przyjazna środowisku 91 442 566  € (EFRR)  

OP VI - Jakość życia 116 411 947 € (EFRR) 

OP VII - Rozwój regionalnego systemu transportowego 367 285 892 € (EFRR) 

OP VIII - Rozwój rynku pracy 137 885 055 € (EFS) 

OP IX - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 172 375 061 € (EFS) 

OP X - Edukacja dla rozwoju regionu 161 901 986 € (EFS ) 

OP XI – Pomoc techniczna  

www.funduszedlamazowsza.eu 
 



 

Przykłady inwestycji  



https://www.kross.pl/pl/firma/projekty-unijne 

Firma KROSS S.A. realizuje projekt „Opracowanie innowacyjnej pilotażowej linii do produkcji 
kompozytowych ram rowerowych na bazie włókna węglowego” współfinansowany z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020,  
Oś Priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce, Działanie 1.2 
Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw. 

Cele projektu 
Zamierzeniem projektowym jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu 
stworzenia własnej, nowatorskiej technologii produkcji kompozytowych ram rowerowych na bazie 
włókna węglowego. Dzięki zastosowanym technologiom możliwe stanie się wytarzanie ram 
rowerowych o znacząco podniesionych parametrach jakościowych. 



Planowane efekty 
W rezultacie projektu powstanie autorski 
sposób wykorzystania włókien karbonowych w 
ramach rowerowych oraz dwa nowe produkty: 
kompozytowa rama rowerowa i rower z ramą 
karbonową.  
  
Całkowita wartość projektu: 4 646 075,50 zł 
Wysokość dofinansowania: 1 845 373, 93 zł 



Engineo Sp. z o.o. realizuje projekt pt.: „Opracowanie ultra wytrzymałej ramy 
kompozytowej do roweru z zastosowaniem grafenu, wraz z opracowaniem 
technologii jej wytwarzania” dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-
2020 w ramach Działania 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw. 
 
Projekt realizowany jest w partnerstwie z Advanced Graphene Products Sp. z o.o. z 
siedzibą w Zielonej Górze. 
 
Cele projektu: 
Celem projektu jest opracowanie znacząco udoskonalonego produktu w postaci ramy 
rowerowej z grafenem, który będzie stanowił przełom dla aktualnie istniejących 
rozwiązań w zakresie produkcji ram. 



W ramach projektu: 

Opracowano optymalne rozwiązanie ramy rowerowej na bazie badań przygotowawczych; 

Przeprowadzono badania nad optymalizacją technologii wytwarzania grafenu pod kątem jego zastosowania w 

kompozytach stosowanych na ramy rowerowe; 

Przeprowadzono badania nad wytworzeniem kompozytu grafenowego; 

Zweryfikowano właściwości mechaniczne wytworzonych próbek w stosunku do założeń projektowych; 

Opracowano proces technologiczny wytworzenia ramy kompozytowej z zastosowaniem grafenu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Planowane efekty projektu:  
wprowadzenie na rynek nowej ramy karbonowo-grafenowej,  
• rozszerzenie oferty usługowej i produktowej,  
• udowodnienie potencjału aplikacyjnego grafenu HSMG®,  
• wzrost konkurencyjności w branży,  
• rozwój produktów,  
• stworzenie warunków do dalszej ekspansji na rynku krajowym 
oraz na rynki zagraniczne. 
  
Całkowita wartość projektu: 5 056 684,13 PLN  
Wkład Funduszy Europejskich: 3 452 513,82 PLN 



 

infolinia  801 101 101 
 

punkt_kontaktowy@mazowia.eu 
 
  

www.funduszedlamazowsza.eu 
 

Dziękuję za uwagę 


