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Wsparcie doradcze 
dla przedsiębiorstw

Co to jest SPO-WKP? 
Sektorowy Program Operacyjny „Wzrost Konkurencyjności Przed-

siębiorstw, lata 2004-2006” znany pod hasłem UNIA DLA PRZEDSIĘBIOR-
CZYCH — „PROGRAM KONKURENCYJNOŚĆ” — to jeden z kluczowych
dokumentów przygotowanych przez Polskę, przewidzianych w Narodo-
wym Planie Rozwoju 2004-2006 i określających ramy wsparcia dla Pol-
ski z funduszy strukturalnych po przystąpieniu do Unii Europejskiej. 

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej polscy przedsiębior-
cy stanęli przed nowym wyzwaniem. Z myślą o nich — by mogli do-
stosować się do reguł gry, które panują na Jednolitym Rynku Euro-
pejskim, podnieść swoją konkurencyjność i stać się atrakcyjnym
partnerem dla potencjalnych klientów z Unii Europejskiej — przygo-
towano Sektorowy Program Operacyjny — Wzrost Konkurencyjności
Przedsiębiorstw. 

Do kogo skierowany jest SPO-WKP? 
Sektorowy Program Operacyjny — Wzrost Konkurencyjności Przed-

siębiorstw jest adresowany do instytucji otoczenia biznesu (priorytet 1.
Programu) oraz do przedsiębiorców (priorytet 2. Programu). 

Wzrost konkurencyjności małych
i średnich przedsiębiorstw poprzez
doradztwo — działanie 2.1

Celem działania „Wzrost konkurencyjności małych i średnich
przedsiębiorstw poprzez doradztwo” jest zwiększenie konkurencyj-
ności polskich małych i średnich przedsiębiorstw poprzez ułatwienie
im dostępu do specjalistycznej pomocy doradczej. 

Zgodnie z zapisami Sektorowego Programu Operacyjnego na re-
alizację Działania przewidziano kwotę 33,07 miliona euro ze środ-
ków publicznych, w tym 23,17 miliona euro z Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego oraz 9,9 miliona euro z budżetu państwa.
Budżet Działania nie jest podzielony na poszczególne województwa.
Pomoc finansowa ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
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Regionalnego oraz budżetu państwa udzielana w ramach Działania
dostępna będzie na terenie całej Polski. 

Instytucją Wdrażającą dla Działania jest Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości (PARP), która działa w oparciu o porozumienie
z Instytucją Zarządzającą. Komórką wewnętrzną w Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), która odpowiedzialna jest za re-
alizację Działania jest Zespół Instrumentów Doradczych. Przy wdra-
żaniu Działania PARP współpracuje z Regionalnymi Instytucjami Fi-
nansującymi (RIF). 

Kto może otrzymać dofinansowanie 
na usługi doradcze? 

W ramach niniejszego Działania, wsparcie w zakresie doradztwa
udzielane jest małym i średnim przedsiębiorcom, którzy posiadają
siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz: 
1) zatrudniają średniorocznie co najmniej 10 pracowników; lub
2) wykonują działalność gospodarczą co najmniej od 3 lat; lub
3) podejmują działalność gospodarczą opartą na zaawansowanych

technologiach1. 
Okres prowadzenia działalności gospodarczej liczony jest od da-

ty rozpoczęcia działalności gospodarczej, wskazanej w dokumencie
rejestrowym do terminu, w którym złożono wniosek o pomoc finan-
sową w Regionalnej Instytucji Finansującej. 

Wsparcie nie może być udzielone Wnioskodawcy na projekty do-
tyczące działalności w zakresie: 
1) rolnictwa, 
2) rybołówstwa, 
3) rybactwa, 
4) skupu produktów rolnych lub ich pierwszego przetwarzania2. 

Ponadto, w przypadku gdy Wnioskodawcą jest mały lub średni
przedsiębiorca podejmujący działalność gospodarczą opartą na za-
awansowanych technologiach, wsparcie nie może być udzielone na
działalność w zakresie usług transportowych. 

Dodatkowo Wnioskodawcy winni spełniać jednocześnie następu-
jące warunki: 

a) złożą w wymaganym terminie prawidłowo wypełniony i podpi-
sany wniosek o pomoc finansową wraz ze wszystkimi wymaga-
nymi załącznikami; 

b) są bezpośrednio odpowiedzialni za przygotowanie i wdrożenie
projektu; 

1 Zgodnie z defini-
cją, która zamiesz-
czona została w Uzu-
pełnieniu do Sektoro-
wego Programu Ope-
racyjnego „Wzrost
Konkurencyjności
Przedsiębiorstw”,
poprzez nowopow-
stałą firmę opartą 
na zaawansowanych
technologiach należy
rozumieć przedsię-
biorstwo prowadzące
działalność gospodar-
czą na terenie RP
przez okres krótszy
niż 3 lata, które pro-
dukuje wyroby lub
świadczy usługi
w oparciu o nową
technologię (tj. zna-
ną w Polsce nie dłu-
żej niż 3 lata). 

2 Dotyczy produktów
wyszczególnionych
w Załączniku I do
Traktatu ustanawia-
jącego Wspólnotę
Europejską. 



c) posiadają środki finansowe zapewniające płynną i terminową
realizację projektu; 

d) nie posiadają zaległości z tytułu należności publicznoprawnych
(tzn. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne); 

e) nie pozostają pod zarządem komisarycznym bądź nie znajdu-
ją się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub
naprawczego; 

f) nie naruszyli w sposób istotny w okresie trzech lat przed zło-
żeniem wniosku o pomoc finansową umów zawartych z Insty-
tucją Wdrażającą lub innymi podmiotami udzielającymi po-
mocy publicznej. 

O wsparcie mogą ubiegać się wyłącznie mali i średni przedsiębior-
cy w rozumieniu Rozporządzenia Komisji Europejskiej Nr 70/2001
z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu
ustanawiającego Wspólnotę Europejską do pomocy państwa dla ma-
łych i średnich przedsiębiorców, Załącznik I do Rozporządzenia. 

1. Zgodnie z Załącznikiem I do Rozporządzenia Komisji Europej-
skiej Nr 70/2001, za małego lub średniego przedsiębiorcę (MSP) uwa-
ża się przedsiębiorcę, który: 
n zatrudnia mniej niż 250 pracowników i ma: 

— roczny obrót nie przekraczający 40 milionów euro, albo
— sumę aktywów rocznego bilansu nie przekraczającą 27 milio-

nów euro, a także
— spełnia kryterium niezależności, o którym mowa poniżej. 
2. W przypadku, gdy konieczne jest rozróżnienie na małego

i średniego przedsiębiorcę, małego przedsiębiorcę definiuje się jako
przedsiębiorcę, który: 
n zatrudnia mniej niż 50 pracowników i ma albo: 

— roczny obrót nie przekraczający 7 milionów euro, albo
— sumę aktywów rocznego bilansu nie przekraczającą 5 milio-

nów euro, a także
— spełnia kryterium niezależności, o którym mowa poniżej. 
Kryterium niezależności — przedsiębiorstwa niezależne to takie,

w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, przed-
siębiorstwo lub grupa przedsiębiorstw, nie mieszczące się w definicji
odpowiednio MSP lub małego przedsiębiorcy, nie posiadają więcej niż
25% kapitału lub głosów w zgromadzeniu wspólników (akcjonariuszy). 

Te progi mogą zostać przekroczone w dwóch przypadkach: 
— jeśli przedsiębiorstwo jest zarządzane przez publiczne spół-

ki inwestycyjne, fundusz venture capital lub inwestorów 
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instytucjonalnych, o ile ani osobno, ani łącznie nie sprawu-
ją one kontroli nad MSP;

— jeśli kapitał jest tak rozdzielony, że nie jest możliwym ustale-
nie, w czym jest posiadaniu oraz gdy przedsiębiorca deklaru-
je, że może prawnie dowieść, że nie stanowi więcej niż w 25%
własności jednego przedsiębiorstwa lub grupy przedsię-
biorstw nie mieszczących się w definicji odpowiednio MSP lub
małego przedsiębiorstwa. 

Przy obliczaniu progów, o których mowa w punktach 1 i 2, ko-
niecznym jest zsumowanie wszystkich odpowiednich wielkości doty-
czących przedsiębiorcy będącego odbiorcą dotacji pomocy oraz
wszystkich przedsiębiorstw, w których posiada ono bezpośrednio lub
pośrednio 25% lub więcej kapitału lub głosów w zgromadzeniu wspól-
ników (akcjonariuszy). 

W przypadku, gdy konieczne jest rozróżnienie mikroprzedsiębior-
ców, definiuje je się jako przedsiębiorców zatrudniających mniej niż
10 osób. 

W przypadku, gdy w dniu sporządzania bilansu, przedsiębiorca
przekracza lub nie osiąga progu odnośnie do zatrudnienia lub puła-
pów finansowych, zyskuje ono lub traci status „MSP”, „średniego
przedsiębiorcy”, „małego przedsiębiorcy” lub „mikroprzedsiębior-
cy” tylko, jeśli sytuacja taka wystąpiła w dwóch kolejnych latach fi-
nansowych. 

Liczba zatrudnionych odpowiada liczbie rocznych jednostek pra-
cy, tzn. liczbie zatrudnionych w ciągu jednego roku w pełnym wymia-
rze godzin, łącznie z uwzględnieniem pracowników sezonowych oraz
zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin, stanowiących ułamek
rocznej jednostki pracy. Liczbę zatrudnionych należy obliczać w od-
niesieniu do roku, będącego ostatnim zamkniętym w przedsiębior-
stwie okresem rozliczeniowym. 

Progi dla obrotów oraz sumy aktywów należy odnosić do danych
za ostatni dwunastomiesięczny okres rozliczeniowy. W przypadku no-
wo utworzonych przedsiębiorstw, których rozliczenie nie zostało
jeszcze zatwierdzone, progi należy odnieść do wiarygodnych wielko-
ści szacunkowych obliczonych w trakcie roku finansowego. 

Jakie projekty mogą uzyskać dofinansowanie? 
W ramach Działania Wnioskodawcy będą mogli uzyskać wsparcie

na zakup usług doradczych w zakresie: 
n prowadzenia przedsiębiorstwa na Jednolitym Rynku Europejskim; 
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n jakości, dotyczącej w szczególności: 
a) projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządza-

nia jakością, zarządzania środowiskiem oraz bezpieczeń-
stwem i higieną pracy, 

b) uzyskiwania certyfikatów zgodności dla wyrobów, usług, su-
rowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno — pomiaro-
wej lub kwalifikacji personelu; 

n innowacji i nowych technologii, dotyczących w szczególności: 
a) wdrażania strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o no-

we technologie i rozwiązania innowacyjne, 
b) tworzenia przedsiębiorstw opartych na zaawansowanych

technologiach lub zamierzających podjąć działalność gospo-
darczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów lub świadczeniu
usług nowych na rynku polskim albo znacząco ulepszonych
w porównaniu z występującymi na tym rynku, 

c) wykorzystywania technologii informatycznych w przedsię-
biorstwie; 

n eksportu, dotyczącego wprowadzania przez przedsiębiorcę pro-
duktów na nowe rynki zagraniczne; 

n tworzenia sieci kooperacyjnych przedsiębiorstw; 
n łączenia się przedsiębiorstw; 
n pozyskiwania zewnętrznego finansowania na rozwój działalności

gospodarczej. 

Uwaga
Projekt nie może polegać na zakupie usług szkoleniowych. Usługi

szkoleniowe mogą stanowić wyłącznie jeden z elementów projektu
doradczego. Przykładowo, projekt polegający na zakupie usług do-
radczych w zakresie jakości, którego celem jest uzyskanie certyfika-
tu zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, apa-
ratury kontrolno — pomiarowej lub kwalifikacji personelu, może
uwzględniać dodatkowo zakup usług szkoleniowych w zakresie okre-
ślonym przez projekt dla pracowników. 

Jaka jest wielkość dofinansowania projektów? 
Wsparcie udzielane w ramach Działania jest zgodne z Rozporzą-

dzeniem Komisji Europejskiej nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r.
w sprawie stosowania artykułów 87 i 88 Traktatu ustanawiającego
Wspólnoty Europejskie do udzielania pomocy publicznej dla małych
i średnich przedsiębiorstw oraz Rozporządzeniem Komisji Europejskiej
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nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88
Traktatu ustanawiającego Wspólnoty Europejskie do pomocy w ra-
mach zasady de minimis3.

Wsparcie udzielane jest w formie dotacji w okresie od dnia 1 ma-
ja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. Oznacza to, iż najpóźniej do
dnia 31 grudnia 2006 r. powinny zostać zawarte umowy dotacyjne
pomiędzy Instytucją Wdrażającą (PARP) a Beneficjentem. 

Płatności na rzecz Beneficjenta powinny nastąpić najpóźniej do
dnia 31 grudnia 2008 r. W razie wcześniejszego wyczerpania środków
finansowych przeznaczonych na udzielanie wsparcia Instytucja
Wdrażająca oraz Regionalne Instytucje Finansujące podają tę infor-
mację do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w powszech-
nie dostępnej sieci teleinformatycznej. 

Wielkość wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego oraz budżetu państwa na realizację indywidualnego projektu: 

a) nie może być niższa niż 2 500 złotych (dwa tysiące pięćset
złotych); oraz

b) nie może być wyższa niż 250 000 złotych (dwieście pięćdzie-
siąt tysięcy złotych); oraz

c) nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikujących się do ob-
jęcia wsparciem w odniesieniu do małych i średnich przedsię-
biorców zatrudniających średniorocznie co najmniej 10 pra-
cowników lub wykonujących działalność gospodarczą co
najmniej od 3 lat; 

d) może wynosić do 100% kosztów kwalifikujących się do objęcia
wsparciem w odniesieniu do małych i średnich przedsiębior-
ców podejmujących działalność gospodarczą opartą na za-
awansowanych technologiach. 

Pomoc finansowa może być wyłącznie refundacją poniesionych
przez Beneficjenta kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem. 

Jakie są kryteria wyboru projektów?
Ocena formalna wniosków o pomoc finansową jest 
dokonywana w Regionalnych Instytucjach Finansujących

Ocenie formalnej poddane zostaną wyłącznie te wnioski o pomoc
finansową, które zostały złożone w RIF zgodnie z obowiązującymi za-
sadami. W trakcie oceny formalnej sprawdzane jest czy: 
n wniosek został złożony w terminie; 
n wniosek wypełniono zgodnie z „Instrukcją wypełniania wniosku

o pomoc finansową ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

3 zasada „de mini-
mis” — wielkość po-
mocy publicznej,
która nie wymaga jej
wcześniejszego noty-
fikowania do Komisji
Europejskiej. Zgodnie
z zasadą de minimis,
jeżeli przedsiębior-
stwo otrzyma wspar-
cie finansowe w wy-
sokości 100 000 euro
przez 3 kolejne lata,
to nie będzie to kla-
syfikowane jako po-
moc publiczna.
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Regionalnego” łącznie z podpisaną deklaracją Wnioskodawcy, za-
mieszczoną we „Wniosku o pomoc finansową”; 

n załączono komplet dokumentów wymienionych w załączniku do
„Wniosku o pomoc finansową”; 

n wnioskodawca jest małym lub średnim przedsiębiorcą, który 
zatrudnia średniorocznie co najmniej 10 pracowników albo wyko-
nuje działalność gospodarczą co najmniej od 3 lat albo podejmu-
je działalność gospodarczą opartą na zaawansowanych technolo-
giach; 

n projekt Wnioskodawcy nie dotyczy działalności w zakresie rolnic-
twa, rybołówstwa, rybactwa oraz skupu produktów rolnych lub
ich pierwszego przetwarzania; 

n w przypadku gdy Wnioskodawcą jest mały lub średni przedsię-
biorca podejmujący działalność gospodarczą opartą na zaawan-
sowanych technologiach, wnioskowane wsparcie nie dotyczy
działalności w zakresie usług transportowych. 

Ocena techniczno-ekonomiczna oraz merytoryczna 
wniosków o pomoc finansową jest dokonywana 
w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Projekty, które pozytywnie przeszły ocenę formalną są przekazy-
wane przez RIF do PARP na bieżąco, ale nie później niż w ciągu 15 dni
od terminu składania wniosków. Ocena techniczno-ekonomiczna oraz
merytoryczna wniosków dokonywane są przez Grupę Roboczą ds.
oceny projektów, powołaną przez Prezesa PARP. Członkowie Grupy
Roboczej dokonują szczegółowej oceny projektów na podstawie za-
twierdzonych przez Komitet Monitorujący SPO WKP techniczno-ek-
onomicznych oraz merytorycznych kryteriów wyboru projektów.
Ocenie merytorycznej poddane będą tylko te wnioski, które pozy-
tywnie przeszły ocenę techniczno-ekonomiczną. Ocena techniczno-
-ekonomiczna oraz merytoryczna prowadzone są w oparciu o za-
mieszczone poniżej kryteria. 60 dni po końcowym terminie składania
wniosków Grupa Robocza przekazuje do Instytucji Zarządzającej li-
stę rankingową ocenionych wniosków. 

Kryteria techniczno-ekonomiczne 
n Zgodność z celem oraz zakresem merytorycznym Działania
n Zgodność z przepisami w zakresie pomocy publicznej (jeżeli pod-

lega tym przepisom) 
n Założona wartość wsparcia (minimalna lub maksymalna) 
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n Wykonalność projektu pod względem technicznym
n Zapewniono minimalny, wymagany wkład własny
n Ocena wykonalności finansowej projektu (czy koszty projektu nie

są zawyżone lub oszacowane zbyt nisko, czy projekt jest wyko-
nalny z finansowego punktu widzenia), 

n Ocena kondycji finansowej wnioskodawcy
n Wnioskodawca jest małym lub średnim przedsiębiorcą, posiada-

jącym siedzibę na terenie RP oraz zatrudniającym średniorocznie
co najmniej 10 pracowników, lub wykonującym działalność go-
spodarczą co najmniej od 3 lat, lub prowadzi działalność gospo-
darczą opartą na zaawansowanych technologiach

Kryteria merytoryczne
n Trwałość projektu w czasie
n Doświadczenie
n Udział własny wnioskodawcy
n Efektywność kosztowa
n Zgodność projektu ze zdefiniowanymi potrzebami
n Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa w skali: rynku lokal-

nego, regionalnego, sektora rynku krajowego i rynku międzynaro-
dowego

Jaka jest procedura składania wniosków? 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pełniąca funkcję Insty-

tucji Wdrażającej dla Działania, informuje Wnioskodawców o rozpo-
częciu przyjmowania wniosków o pomoc finansową i terminach 
ich składania, zamieszczając ogłoszenie na stronie internetowej
www.parp.gov.pl. Informacja o terminach rozpoczęcia przyjmowania
wniosków o pomoc finansową znajdzie się również na stronach interne-
towych Ministerstwa Gospodarki i Pracy (www.konkurencyjnosc.gov.pl)
oraz Regionalnych Instytucji Finansujących.

Wnioski otrzymane po danym terminie będą dołączone do na-
stępnej grupy wniosków, aż do wyczerpania środków finansowych do-
stępnych w ramach Działania. 

W przypadku zakontraktowania wszystkich środków finansowych
dostępnych w ramach Działania, kolejne terminy przyjmowania
wniosków o pomoc finansową zostaną odwołane poprzez ogłoszenie
tego faktu na stronach internetowych Ministerstwa Gospodarki, Pra-
cy i Polityki Społecznej, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
i Regionalnych Instytucji Finansujących. 
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Gdzie można znaleźć dokumenty 
dotyczące Programu? 

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przed-
siębiorstw, Uzupełnienie Programu oraz Podręcznik Projektodawcy
znajdują się na stronie internetowej: www.konkurencyjnosc.gov.pl

Projekty dokumentów tj.: Wytyczne dla wnioskodawców, wzór
wniosku o udzielenie dotacji znajdują się na stronach Polskiej Agen-
cji Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl, zakładka Fundusze
Strukturalne oraz na stronie www.konkurencyjnosc.gov.pl, zakładka
ważne dokumenty

Dodatkowych informacji o działaniu udzielają pracownicy PARP:
Informatorium PARP, tel. 0 801 33 22 02, info@doradca.parp.gov.pl. 

Gdzie można uzyskać dodatkowe informacje? 
Ministerstwo Gospodarki i Pracy

Departament Zarządzania Programem 

Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw

Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

tel. (0 22) 693 53 47, 693 53 69

www.konkurencyjnosc.gov.pl

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Al. Jerozolimskie 125/127, 02-017 Warszawa, 

tel.: (0 22) 699 70 46/56

www.parp.gov.pl

Regionalne Instytucje Finansujące

województwo dolnośląskie

RIF: Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław

tel. (0 71) 344 58 41, fax. (0 71) 372 36 85 

e-mail: warr@warr. pl

województwo kujawsko-pomorskie

RIF: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. 

ul. Kopernika 4, 87-100 Toruń

tel. (0 56) 621 04 21, fax. (0 56) 622 28 99

e-mail: tarr@narda.org.pl
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województwo: lubelskie

RIF: Lubelska Fundacja Rozwoju — ARR

ul. Rynek 7, 20-111 Lublin

tel. (0 81) 743 63 56, fax. (0 81) 743 73 26; 743 79 00

e-mail: krystyna.gorak@lfr.lublin.pl

województwo: lubuskie

RIF: Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. 

w siedzibie Agencji Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze 

ul. Chopina 14, 65-001 Zielona Góra

tel. (0 68) 327 05 04, fax. (0 68) 325 38 88

e-mail: agencja@region.zgora.pl

województwo: łódzkie

RIF: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. 

ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź

tel. (0 42) 632 18 92, fax. (0 42) 633 07 63 

e-mail: larr@lodz.pl

województwo: małopolskie

RIF: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. 

ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków

tel. (0 12) 411 46 03, fax. (0 12) 412 43 79

e-mail: biuro@marr.pl

województwo: mazowieckie

RIF: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa

tel. (0 22) 838 02 91, fax. (0 22) 838 02 61

e-mail: izbarimp@fund.org.pl

województwo: opolskie

RIF: Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” 

— Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Opolu

ul. Damrota 4, 45-064 Opole

tel. (0 77) 456 56 00, fax. (0 77) 456 56 00

e-mail: biuro@rif.opole.pl
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województwo: podkarpackie

RIF: Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S. A. 

ul. Chopina 18, 39-300 Mielec

tel. (0 17) 788 18 50, fax. (0 17) 788 18 64

e-mail: marr@ptc.pl

województwo: podlaskie

RIF: Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

ul. Starobojarska 15, 15-073 Białystok

tel. (0 85) 740 86 90, fax. (0 85) 740 86 85

e-mail: pfrr@pfrr.bialystok.pl

województwo: pomorskie

RIF: Agencja Rozwoju Pomorza S. A. 

ul. Piwna 36/39, 80-832 Gdańsk

tel. (0 58) 323 31 10, fax. (0 58) 301 13 41

e-mail: sekretariat@arpg.gda.pl

województwo: śląskie

RIF: Górnoślaska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. 

ul. Wita Stwosza 31, 40-042 Katowice

tel. (0 32) 201 40 56, fax. (0 32) 257 95 29

e-mail: garr@garr.com.pl

województwo: świętokrzyskie

RIF: Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa

ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce

tel. (0 41) 344 43 92, fax. (0 41) 344 43 92

e-mail: biuro@siph.com.pl

województwo: warmińsko-mazurskie

RIF: Warmińsko-Mazurska Agencja 

Rozwoju Regionalnego S. A. w Olsztynie

ul. Kajki 10/12, 10-547 Olsztyn

tel. (0 89) 534 90 10, fax. (0 89) 534 92 00 

e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.pl
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województwo: wielkopolskie

RIF: Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. w Koninie 

ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin

tel. (0 63) 245 30 95, fax. (0 63) 242 22 29

e-mail: arr@arrkonin. org. pl

województwo: zachodniopomorskie

RIF: Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A

ul. Stoisława 2, 70-223 Szczecin

tel. (0 91) 488 24 88, fax. (0 91) 488 26 26

e-mail: zarzad@zarr.com.pl

Centrum Informacji Europejskiej 

Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej

ul. Krucza 38/42, 00-512 Warszawa

tel. (0 22) 455 54 54

www.cie.gov.pl

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej

ul. Nowy Świat 2, 15-453 Białystok

tel. (0 85) 653 77 53, fax (0 85) 653 77 53

eurobialystok@bia.pl

www.rcie.bialystok.pl

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej

ul. Słowackiego 17a, 43-300 Bielsko-Biała

tel./fax (0 33) 812 35 20

rcie@mail.um.bielsko.pl

www.um.bielsko.pl/rcie

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej

ul. Pułaskiego 4/6, 42-200 Częstochowa

tel. (0 34) 368 42 13, fax (0 34) 368 42 13

rcie@rcie.czest.pl

www.rcie.czest.pl

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej

ul. Czerwonego Krzyża 2, 82-300 Elbląg

tel. (0 55) 233 32 22, fax (0 55) 233 32 22

rcie@elblag.com.pl

www.rcie.elblag.com.pl
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Regionalne Centrum Informacji Europejskiej

Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk

tel./fax. (0 58) 305 60 18, tel. 301 13 25

roie@piph.pl

www.rcie.gdansk.pl

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej

ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp. 

tel. (0 95) 721 52 05, fax (0 95) 721 52 06

rcie@gorzow.arx.pl

www.rcie.gorzow.arx.pl

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej

ul. 1 Maja 57, 58-500 Jelenia Góra

tel. (0 75) 642 38 83 fax (0 75) 767 64 70

ercie@rcie.euroregion-nysa.pl

www.rcie.euroregion-nysa.pl

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej

ul. Częstochowska 25, 62-800 Kalisz

tel. (0 62) 765-60-55, fax (0 62) 764 50 16

rcie@kip.kalisz.pl

www.kip.kalisz.pl

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej

ul. Kościuszki 6, 40-026 Katowice

tel. (0 32) 209 17 01, fax (0 32) 209 16 90

centrum@rcie.katowice.pl

www.rcie.katowice.pl

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej

ul. Bodzentyńska 44A, 25-308 Kielce

tel./fax (0 41) 34 300 38

rcie@rcie.kielce.pl

www.rcie.kielce.pl

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej

ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin

tel. (0 63) 245 30 95, fax 0-63 242 22 29

rcie@arrkonin.org.pl

www.rcie.konin.pl
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Regionalne Centrum Informacji Europejskiej

ul. Młyńska 2, 75-054 Koszalin

tel./fax (0 94) 347 13 17

rcie@rcie.koszalin.pl

www.rcie.koszalin.pl

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej

ul. Mikołajska 4 (Mały Rynek), 31-027 Kraków

tel. (0 12) 421 30 15, fax. 421 33 15

centrum@federacja.krakow.pl

www.federacja.krakow.pl

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej

ul. 3 Maja 18/3a, 20-078 Lublin

tel. (0 81) 534 61 91, fax (0 81) 534 61 91

nowystaw@lu.onet.pl, biuro@rcie.lublin.pl

www.rcie.lublin.pl

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej

ul. Skłodowskiej 1, 18-400 Łomża

tel. (0 86) 215 00 72, fax (0 86) 216 33 26

rcie@podlaskie.com

www.rcie.podlaskie.com

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej

ul. Piotrkowska 262/264, 90-361 Łódź

tel./fax (0 42) 637 79 76

rcie.@lodz.pl

www.rcie.lodz.pl

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej

ul. Wyspiańskiego 22, 33-300 Nowy Sącz

rcie@nowysacz.pl

www.rcie.nowysacz.pl

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej

Pl. Bema 5, 10-900 Olsztyn

tel. (0 89) 535 23 74, fax (0 89) 535 17 84

rcie@rcie.it.olszyn.pl

www.rcie.it.olsztyn.pl



Regionalne Centrum Informacji Europejskiej

ul. Słowackiego 10, 45-364 Opole

tel. (0 77) 454 26 21, fax (0 77) 454 56 10

arkadiusz.tkocz@umwo.opole.pl

www.rcie.opole.pl

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej

ul. Hallera 13, 07-412 Ostrołęka

tel./fax (0 29) 760 30 45

rcie_ostroleka@arrmpw.org.pl

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej

ul. Próchnika 17, 97-300 Piotrków Trybunalski

tel./fax. (0 44) 649 76 62

rcie@rcie.piotrkow.pl

www.rcie.piotrkow.pl

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej

Al. Kilińskiego 12, 09-402 Płock

tel. (0 24) 366 41 66, fax (0 24) 366 41 48

Rcie@rcie.plock.pl

www.rcie.plock.pl

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej

ul. Mostowa 27, 61-854 Poznań

tel. Fax. (0 61) 852 49 48, fax (0 61) 852 49 05

rcie@rcie.poznan.pl

www.rcie.poznan.pl

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej

ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom

tel. (0 48) 365 69 08, fax (0 48) 365 49 70

Info@rcie.radom.pl

www.rcie.radom.pl

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej

ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów

tel. (0 17) 866 11 82, fax (0 17) 866 11 83

roie@wsiz.rzeszow.pl

www.rcie.rzeszow.pl
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Regionalne Centrum Informacji Europejskiej

ul. Kazimierzowska 23, 08-110 Siedlce

tel./fax (0 25) 633 06 97

ekoland@ekoland.pl

www.ekoland.pl

Odział Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej

ul. Kościuszki 76, 16-400 Suwałki

tel. (0 87) 563 26 35, fax (0 87) 563 26 32

rcie@suwalki.home.pl

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej

Al. Jedności Narodowej 31, 70-453 Szczecin

tel. (0 91) 444 11 39, fax (0 91) 444 11 40

centrum@univ.szczecin.pl

www.zcie.szczecin.pl

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej

Rynek 7, 33-100 Tarnów

tel. (0 14) 62 787 35 w. 122, tel./fax (0 14) 62 83 440

rcie@umt.tarnow.pl

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej

ul. Bankowa 14/16, 87-100 Toruń

tel./fax (0 56) 652 11 21

centrum@europa.torun.pl

www.rcie.torun.pl

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej

ul. Wysockiego 10, 58-300 Wałbrzych

tel. (0 74) 842 60 03, 843 49 12

rcie@rcie.walbrzych.pl

www.rcie.walbrzych.pl

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej

ul. Kuźnicza 49/51, 50-138 Wrocław

tel. (0 71) 788 23 23, fax (0 71) 788 23 43

centrum@dcie.com.pl

www.dcie.com.pl
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Regionalne Centrum Informacji Europejskiej

ul. Akademicka 4, 22-400 Zamość

tel. (0 84) 638 26 16, fax (0 84) 638 26 15

rcie@rcie.zamosc.pl

www.rcie.zamosc.pl

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej

Al. Wojska Polskiego 9, 65-077 Zielona Góra

tel./fax (0 68) 453 26 37

rcie@rcie.zgora.pl

www.rcie.zgora.pl
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