
Pragniemy zainteresować Państwa możliwością uzyskania dofinansowania ze środków Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych w ramach Programu dofinansowania działań skierowanych na utrzymanie 
zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, prowadzonych przez płatników składek. 

Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę  

Szanowni Państwo!

Na rynku od 2005 roku
    Fundusze Europejskie – Instrumenty finansowe UE – Doradztwo inwestycyjne
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ZAPRASZAMY NA KONSULTACJE W SPRAWIE PAŃSTWA INWESTYCJI
Nasi doradcy są do Państwa dyspozycji pod numerami:

+48 533 507 303  +48 884 208 000  
Tomasz Sylwia

EUROLIDER Sp. z o.o.
ul. Ołtaszyńska 39, 53-010 Wrocław
tel.: + 48 71 367 17 90
fax: + 48 71 367 35 51

eurolider@eurolider.pl
www.eurolider.pl

Projekty dotyczące poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub 
chorobami zawodowymi oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka. 

Zakres dofinansowania obejmuje:
•bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
•urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;
•oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
•ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
•urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
•sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
•sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo- szkieletowego np. wózek widłowy;
•sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na szkodliwe czynniki;
•środki ochrony indywidualnej.

Mikro-, małych i średnich i dużych 
przedsiębiorstw, które:
•nie zalegają z opłacaniem składek na 
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;
•nie zalegają z opłacaniem podatków;
•nie znajdują się: w stanie upadłości, pod 
zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, 
w toku postępowania upadłościowego lub 
w toku postępowania układowego 
z wierzycielem.

W zależności od wielkości 
przedsiębiorstwa:
•mikro do 90% - do140 tyś zł;
•małe do 80% - do 210 tyś zł;
•średnie do 60% - do 340 tyś zł;
•duże do 20% - do 500 tyś zł.

Od 1 sierpnia do 31 sierpnia 
2020 r.

bezpieczeństwa i higieny pracy


