
Przedsiębiorco 
zdobądź dotację z ZUS 

na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy 
 

Wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców, informujemy  
o możliwości skorzystania z bezzwrotnej pomocy udzielanej  

w formie dotacji przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.  
Są to środki pomocowe na inwestycje związane z poprawą BHP w firmach. 

Maksymalne dofinansowanie wynosi aż 90% od całkowitej kwoty projektu. Nabór 
wniosków jest ciągły i będzie trwał aż do wykorzystania środków. 

 

Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” oferuje pomoc 
przy opracowywaniu wniosków o dofinansowanie. 

 

NA CO?  
- projekty o charakterze doradczym, zorientowane na poprawę zarządzania 

bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym na realizację oceny ryzyka zawodowego, 
wprowadzenie procedur bezpiecznej pracy oraz planowanie  

i monitorowanie działań prewencyjnych w zakresie BHP, 
np. identyfikacja zagrożeń w miejscu pracy, ocena ryzyka zawodowego, pomiary stężeń i natężeń czynników szkodliwych 

i uciążliwych, dobór środków ochrony indywidualnej, analiza i ocena ergonomiczności miejsc pracy, ocena bezpieczeństwa 
maszyn i instalacji technicznych, opracowywanie projektów technicznych środków ochrony zbiorowej, projektów 

technicznych instalacji sprzętu ochronnego. 
 

- projekty inwestycyjne, które odnosić się będą przede wszystkim do aspektu 
bezpieczeństwa technicznego (rozwoju, modyfikacji i usprawnienia stanu 
technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochronnych), 

np. zakup i instalacja osłon do niebezpiecznych stref maszyn i urządzeń, optoelektrycznych urządzeń ochronnych, urządzeń 
ochronnych czułych na nacisk, elementów systemów sterowania realizujących funkcje bezpieczeństwa, urządzeń oraz 

elementów sygnalizacji, obudów, osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem optycznym, hałasem oraz polami 
elektromagnetycznymi itp., kabin oraz obudów dźwiękoizolacyjnych lub dźwiękochłonno-izolacyjnych, tłumików 

akustycznych oraz materiałów i ustrojów dźwiękochłonnych, wyrobów oraz ustrojów przeciwdrganiowych (wibroizolatorów, 
amortyzatorów itp.), neutralizatorów elektryczności statycznej, urządzeń oczyszczających oraz uzdatniających powietrze (np. 

filtrów, filtropochłaniaczy itp.), urządzeń oraz elementów wentylacji miejscowej wywiewnej oraz nawiewnej (obudów, 
okapów, ssawek itp.), urządzeń oraz elementów wentylacji ogólnej nawiewno-wywiewnej, maszyn oraz urządzeń służących 

poprawie bezpieczeństwa prac na wysokości (np.: podesty, rusztowania), ręcznych wózków paletowych, wózków 
magazynowych, wózków jezdniowych itp., zakup środków ochrony indywidualnej (kombinezony, rękawice, obuwie itp.), 

modernizacja linii technologicznej itd. 
 

- projekty doradczo - inwestycyjne, łączące wyżej opisane działania. 
 

DLA KOGO? 

Program jest zaadresowany do wszystkich płatników składek, ze szczególnym 
uwzględnieniem sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. 

 

OPRACOWYWANIE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE: 
 

STOWARZYSZENIE „NIŻAŃSKIE CENTRUM ROZWOJU” 
Racławice, ul. Rudnicka 15, 37-400 Nisko 

tel.: 15 84 15 305, e – mail: n.c.r@wp.pl, strona internetowa: www.stowarzyszeniencr.pl 


