
Zachęcamy do zapoznania się ze stroną www.rpo.dolnyslask.pl. 
Zainteresowani pozyskaniem funduszy z programu regional-
nego na początku powinni zajrzeć do zakładek:
SKORZYSTAJ oraz O PROGRAMIE. 

PRZEWODNIK PO STRONIE
www.rpo.dolnyslask.plPunkt Informacyjny Funduszy 

Europejskich w Jeleniej Górze

Adres: 
Pl. Ratuszowy 32/32a

Telefony do konsultantów: 
Tel. (75) 76 49 466, (75) 75 24 942 
Fax (75) 75 24 940

Adres -email 
pife.jeleniagora@dolnyslask.pl

Godziny pracy punktu: 
pn. 7.30-17.30, 
wt.-pt. 7.30-15.30

Punkt Informacyjny Funduszy 
Europejskich w Wałbrzychu

Adres: 
Pl. Magistracki 1

Telefony do konsultantów: 
Tel. (74) 66 55 173 
Fax (74) 66 55 172

Adres -email 
pife.walbrzych@dolnyslask.pl

Godziny pracy punktu: 
pn. 7.30-17.30, 
wt.-pt. 7.30-15.30

Główny Punkt 
Punkt Informacyjny Funduszy 
Europejskich we Wrocławiu

Adres: 
Wybrzeże J. Słowackiego 12-14

Telefony do konsultantów: 
Infolinia: 801 700 008,  
Tel. (71) 776 95 01, (71) 776 96 51, 
(71) 776 97 64, (71) 776 97 65 
Fax (71) 776 98 41

Adres -email 
pife@dolnyslask.pl

Godziny pracy punktu: 
pn. 7.30-17.30, 
wt.-pt. 7.30-15.30

Punkt Informacyjny Funduszy 
Europejskich w Legnicy

Adres: 
ul. Rycerska 24

Telefony do konsultantów: 
Tel. (76) 723 54 81 
Fax (76) 723 54 80

Adres -email 
pife.legnica@dolnyslask.pl

Godziny pracy punktu: 
pn. 7.30-17.30, 
wt.-pt. 7.30-15.30

@ @

@ @

Pobierz wzory 
dokumentów

Na stronie znalazłeś już wszelkie informacje o  naborach 
wniosków, zapoznałeś się z  aktualnym harmonogramem, 
sprawdziłeś czy przedsięwzięcie, które chcesz przeprowadzić 
ma szansę otrzymać unijne wsparcie. Czas na przygotowanie 
dokumentów. Pomoże ci w tym ta zakładka. Znajdziesz tu wzory 
niezbędnych dokumentów oraz instrukcje, jak je wypełniać. 

Poznaj proces 
podpisywania umowy

Po zakończeniu oceny formalnej i merytorycznej każdego 
przedsięwzięcia oraz zatwierdzeniu decyzji o przyznanym 
dofinansowaniu, obie strony – instytucja ogłaszająca konkurs  
i beneficjent – podpisują umowę. Klikając w tę ikonkę, dowiesz 
się, jakie konkretne dokumenty i załączniki będą niezbędne  
do podpisania umowy,  jakie formy zabezpieczenia są wymagane  
i jak będzie przebiegał sam proces podpisywania umowy. 

Nasze serwisy
W  naszym województwie konkursy o  dofinansowanie ogłasza kilka 
instytucji. Zawsze linki do tych informacji znajdują się w wiadomościach 
na stronie www.rpo.dolnyslask.pl, a także w zakładce
ZObACZ OGłOSZENIA I WYNIKI NAbORóW.
Ponadto, każda z instytucji pośredniczących ma własną stronę.
• Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca (DIP)   www.dip.dolnyslask.pl
• Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy (DWUP)   www.rpo.dwup.pl
• ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego   www.wroclaw.pl/zit-wrof
• ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej   www.ipaw.walbrzych.eu
• ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej   www.zitaj.jeleniagora.pl

www.rpo.dolnyslask.pl

Punkty
informacyjne Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 

Unia Europejska
Europejskie Fundusze  

Strukturalne i Inwestycyjne

rpo.dolnyslask.pl



www.rpo.dolnyslask.pl www.rpo.dolnyslask.plwww.rpo.dolnyslask.pl

Znajdź 
dofinansowanie

Jedna z  ważniejszych zakładek dla osób zainteresowanych 
pozyskiwaniem funduszy europejskich. Tutaj właśnie można 
znaleźć informacje o naborach wniosków o dofinansowanie 
z programu regionalnego dla naszego województwa, czyli kto 
może ubiegać się o wsparcie, kiedy należy składać dokumenty 
i na czym ma polegać realizowana inwestycja. Klikając w tę 
ikonę z  serwisu rpo.dolnyslask.pl z  łatwością przejdzie się 
do ogólnofunduszowej WYSZUKIWARKI DOTACJI, która 
zawiera informacje o  wszystkich planowanych naborach 
w ramach wszystkich programów unijnych we wszystkich 
województwach.

Zobacz ogłoszenia
i wyniki naborów

W  tej zakładce można przeglądać i  wyszukiwać ogłoszone 
nabory wniosków  o  dofinansowanie, a  na dalszym etapie 
poznać wyniki naborów. Również w  tym miejscu należy 
szukać harmonogramu planowanych naborów.

Znajdź punkty 
informacyjne

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej o funduszach europej-
skich, o możliwościach wsparcia inwestycji na Dolnym Śląsku, 
czy zapoznać się z  najczęściej zadanymi pytaniami, warto 
odwiedzić punkty informacyjne, by porozmawiać z  konsul-
tantem. W  tej zakładce znajdują się dane teleadresowe 
punktów informacyjnych na Dolnym Śląsku, które działają 
w czterech miastach: we Wrocławiu, Jeleniej Górze, Legnicy 
i Wałbrzychu. 

Dowiedz się więcej 
o instytucjach 
w programie

W realizację programu regionalnego dla naszego woje-
wództwa zaangażowanych jest kilka instytucji. Rolę instytucji 
zarządzającej (IZ) pełni Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego. Ponadto mamy pięć instytucji pośredniczą-
cych (IP): Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, Dolnośląską 
Instytucję Pośredniczącą, ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej, 
ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej, ZIT Wrocławskiego Obszaru 
Funkcjonalnego. Kto za co odpowiada, jakie nabory może 
ogłaszać i jaką rolę pełni Komitet Monitorujący RPO WD oraz 
jakie są zasady powoływania i pracy Komisji Oceny Projektów 
(KOP) dowiesz się klikając w tę ikonę.

Zapoznaj się 
z prawem 
i dokumentami

W  tej zakładce znajdują się wszystkie dokumenty związane 
z  Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 
Dolnośląskiego 2014-2020, takie jak: wytyczne programowe, 
harmonogramy naborów wniosków, instrukcje, uchwały 
Komitetu Monitorującego, podręczniki, Szczegółowy opis osi 
priorytetowych RPO WD 2014-2020 (SZOOP). Znalezienie 
konkretnego dokumentu ułatwiają specjalne filtry.

Weź udział 
w konferencjach 
i szkoleniach

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego regu-
larnie organizuje spotkania informacyjne dotyczące każdego 
naboru wniosku o dofinansowanie, szkolenia specjalistyczne, 
które pomogą beneficjentom prawidłowo realizować i rozli-
czać projekty, a  także konferencje podsumowujące wdra-
żanie programu regionalnego dla naszego województwa. 
W  tej zakładce znajdziesz specjalne formularze, dzięki 
którym możesz zgłosić swoje uczestnictwo w  spotkaniach, 
szkoleniach i konferencjach. Udział we wszystkich tych wyda-
rzeniach jest bezpłatny.




