
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej  

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020  

INFRASTRUKTURA & ROZWÓJ Laboratorium Funduszy Europejskich 2014 – 2020 – II EDYCJA 

 

  
 

 

Krajowa Izba Gospodarcza  
00-074 Warszawa,  ul. Trębacka 4, tel.: (22) 630 96 87  faks: (22) 827 46 73, 
mail: laboratorium@kig.pl; www.laboratorium.kig.pl 
 

 

PROJEKT 
INFRASTRUKTURA & ROZWÓJ 

Laboratorium Funduszy Europejskich 2014-2020 – II EDYCJA 
 

O PROJEKCIE: 

Z dniem 1 września 2016 r. Krajowa Izba Gospodarcza we współpracy z firmą Tommorow  

Sp. z o.o. rozpoczęła realizację II EDYCJI projektu INFRASTRUKTURA & ROZWÓJ Laboratorium 
Funduszy Europejskich 2014-2020 realizowanego w ramach konkursu dotacji organizowanego 

przez Ministerstwo Rozwoju, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna..  

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości, atrakcyjności i dostępności oferty 

edukacyjnej dotyczącej skorzystania z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 

 

GRUPA DOCELOWA 

Do udziału w projekcie zapraszamy PRZEDSIĘBIORCÓW: 

I GRUPA: mikro i małe przedsiębiorstwa  

II. GRUPA: średnie i duże przedsiębiorstwa  

 

DZIAŁANIA EDUKACYJNE 

W ramach projektu zrealizowane zostaną działania edukacyjne obejmujące 64 warsztaty we 

wszystkich województwach, dotyczące dostępnych form wsparcia oraz zasad realizacji projektów 

współfinansowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020.  Harmonogram i program spotkań 

edukacyjnych dostępne są na oficjalnym Portalu Projektu www.laboratorium.kig.pl 

E-LEARNING 

Ważnym elementem projektu będą szkolenia e-learningowe, zgodnie z autorską metodyką ZSOD 

(Zintegrowany System Oddziaływań Dydaktycznych) prowadzenia działań edukacyjnych, łączącą  

w spójną merytorycznie całość tradycyjne formy edukacyjne (spotkania stacjonarne) i 

nowoczesne formy edukacyjne (e-learning).  

Każdy uczestnik otrzyma dostęp do materiałów edukacyjnych,  

po wypełnieniu elektronicznej ankiety zgłoszeniowej uzyskując indywidualny login  

obowiązujący w trakcie całej ścieżki edukacyjnej.  
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Materiały e-learningowe obejmują: 

• ogólne zasady na jakich organizowane są konkursy (harmonogramy, ogłoszenia, rodzaje 

publikowanych dokumentów, instrukcje, wytyczne) 

• ustalenie katalogu pojęciowego dla powyższych konkursów (definicja beneficjenta, 

wnioskodawcy, kosztu kwalifikowalnego, zasady konkurencyjności, itp.), w sposób 

szczególny potraktowane zostaną aspekty związane z innowacyjnością (m.in. podręcznik Oslo 

Manual) oraz B+R (m.in. podręcznik Frascati Manual) 

• wskazanie obszarów wsparcia właściwych dla przedsiębiorców, zgodnych z katalogiem 

programów operacyjnych wchodzących w skład oferty Funduszy Europejskich na lata 2014 - 

2020 (bez wskazania szczegółowych informacji, a jedynie ich ogólny zarys): 

• projekty badawczo-rozwojowe 

• projekty inwestycyjne 

• inne projekty: 

� szkolenia 

� internacjonalizacja 

� OZE I efektywność energetyczna 

� ochrona własności przemysłowej 

� usługi doradcze 

• wskazanie ogólnych zasad dotyczących poziomów dofinansowania, limitów, przepisów 

dotyczących pomocy de minimis oraz innych rodzajów pomocy zgodnych z art. 107 i 108 

TFUE 

• wskazanie ogólnych zasad związanych z realizacją projektu i osiągnięciem jego celów 

(wskaźniki, okres trwałości itp.) 

•  

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 

Więcej informacji na oficjalnym Portalu Projektu 

WWW.LABORATORIUM.KIG.PL 

 


