
FUNDUSZE
EUROPEJSKIE DLA

PRZEDSIĘBIORCÓW



 

Szanowni Państwo 

 

Celem niniejszej ulotki jest przybliżenie możliwości pozyskania wsparcia na rozwój działalności 

gospodarczej, pochodzącego ze środków funduszy europejskich na lata 2014-2020. Na kolejnych 

stronach znajdują się informacje o najistotniejszych działaniach/programach kluczowych dla 

przedsiębiorców. 

Poza wsparciem finansowym możesz również zapoznać się z ofertą szkoleniową dla właścicieli oraz 

pracowników ich firm. 

Do opracowania wykorzystano wersje dokumentów wg stanu na miesiąc czerwiec 2021 r. 

 

 

 

 

          Zapraszamy do lektury 

 

 

   

 



 
 

3 
 

ROZWÓJ KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW SEKTORA MŚP  

 
 PROGRAM OPERACYJNY Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata     2014-

2020 

DZIAŁANIE/ 
PODDZIAŁANIE 

7.5 – Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP 

NA CO MOŻNA UZYSKAĆ 
DOFINANSOWANIE 

na usługi rozwojowe, w tym podnoszenie kwalifikacji pracowników 

ZASADY DOFINANSOWANIA Mikroprzedsiębiorstwo Małe przedsiębiorstwo Średnie przedsiębiorstwo 

Firma – 16 000,00 zł Firma – 40 000,00 zł Firma – 80 000,00 zł 

Pracownik – 8 000,00 zł Pracownik – 8 000,00 zł Pracownik – 8 000,00 zł 

Min. 70% Min. 60% Min. 50% 

Max. 80% Max. 70% Max. 60% 

 

UWAGI W celu ułatwienia dostępu do wsparcia województwo podkarpackie podzielono 
na 4 subregiony: 
  
Subregion „SR” – powiaty: rzeszowski grodzki, rzeszowski ziemski, dębicki, 
leżajski, łańcucki,  ropczycko-sędziszowski; 
 
Subregion „SK” – powiaty: krośnieński grodzki, krośnieński ziemski, jasielski, 
brzozowski, sanocki, leski, bieszczadzki, strzyżowski; 
 
Subregion „SP”- powiaty: przemyski grodzki, przemyski ziemski, jarosławski, 
lubaczowski, przeworski; 
 
Subregion  „ST”– powiaty: tarnobrzeski grodzki, tarnobrzeski ziemski, 
stalowowolski, mielecki, niżański, kolbuszowski. 

 

GDZIE SZUKAĆ PROJEKTÓW  

Subregion „SR” – Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., 
ul. Fryderyka Szopena 51, 35-959 Rzeszów, tel. (17) 867 62 26, (17) 867 62 24. 
http://www.rarr.rzeszow.pl/projekty/generator-kompetencji 

  
Subregion „SK” – Podkarpacka Izba Gospodarcza, 
ul. Kletówki 52, 38-400 Krosno, tel. (13) 436 95 90 wew. 37,  (13) 432 34 47 wew. 37 
http://www.pigkrosno.pl/o-projekcie222 

  
Subregion „SP” – Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (16) 676 09 85 wew.4. 
http://www.funduszuslugrozwojowych.parr.pl/ 

  
Subregion „ST” tarnobrzeski – Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. 
ul. Chopina 18, 39 – 300 Mielec, tel. 797 600 310, (17) 788 32 62 
http://www.marr.com.pl/ 

 

 

 

http://www.rarr.rzeszow.pl/projekty/generator-kompetencji
http://www.pigkrosno.pl/o-projekcie222
http://www.funduszuslugrozwojowych.parr.pl/
http://www.marr.com.pl/
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PROJEKT AKADEMIA  MENADŻERA MŚP  

 
PROGRAM OPERACYJNY Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

DZIAŁANIE/ 
PODDZIAŁANIE 

Działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów 
innowacyjnych w przedsiębiorstwach – „Projekt Akademia Menadżera MŚP” 

NA CO MOŻNA UZYSKAĆ 
DOFINANSOWANIE 

Celem konkursu Akademia Menedżera MŚP jest dofinansowanie (za pośrednictwem 
operatorów) wsparcia szkoleniowego i doradczego dla mikro-, małych- lub średnich 
przedsiębiorców w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, w tym  zasobami  ludzkimi  
dla kadry menedżerskiej. 
Usługi doradcze i szkoleniowe z Bazy Usług Rozwojowych, które pozwolą: 
1. zdiagnozować: 
• potrzeby mikro- , małego-, średniego przedsiębiorstwa, 
• luki kompetencyjne właścicieli, kadry menedżerskiej lub osób przewidzianych 
do objęcia stanowiska kierowniczego. 
2. przeszkolić menadżerów przedsiębiorstw z sektora MŚP, w tym: 
• właścicieli, 
• pracowników zatrudnionych na kierowniczym stanowisku, 
• pracowników, wobec których właściciele mają plany związane                                                    
z awansem na stanowisko kierownicze. 

ZASADY DOFINANSOWANIA Wsparcie wynosi do 80 % wartości tych usług, co oznacza, że pozostałe 20% zapewniają 
przedsiębiorstwa uczestniczące w projekcie. 

UWAGI https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/akademia-menadzera-msp 

 

 

GDZIE SZUKAĆ PROJEKTÓW  

Akademia Menadżera MŚP I 

• Makroregion 1 (woj. war-maz, podl, kuj-pom, pomorskie) – Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego 
Pasłęka” z siedzibą przy ul. Józefa Piłsudskiego 11A, 14-400 Pasłęk, tel. (55) 248 10 91, 727 022 531 

• Makroregion 2 (woj. mazowieckie, lubelskie) – HRP Group Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. ks. bp. Wincentego 
Tymienieckiego 19A, 90-349 Łódź, tel. (42) 207 22 00 oraz Pracodawcy Lubelszczyzny "Lewiatan", z siedzibą przy 
ul. 1 Maja 16, 20-410 Lublin, tel. (81) 532 43 33, 506 678 994 i Polska Izba Firm Szkoleniowych, z siedzibą przy ul. 
Londyńskiej 19/1, 03-921 Warszawa, tel. (22) 616 27 63, 605 390 599 

• Makroregion 3 (woj. małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie) – Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z 
siedzibą przy ul. Kazimierza Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków, tel. 785 062 109, 785 059 106 

• Makroregion 4 (woj. łódzkie, opolskie i śląskie) – Województwo Opolskie/ Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki 
z siedzibą przy ul. Piastowskiej 14, 45-082 Opole, tel. (77) 40 33 642, (77) 40 33 644 

• Makroregion 5 (woj. wielkopolskie, zach-pom, lubuskie, dolnośląskie) – MDDP Akademia Biznesu Sp. z o.o., z 
siedzibą przy ul. Al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa, tel. (22) 208 28 45, (22) 208 28 36  oraz Dolnośląska Agencja 
Rozwoju Regionalnego S.A., z siedzibą przy ul. ul. Szczawieńskej 2, 58-310 Szczawno-Zdrój, tel. (74) 648 04 00 

 
Akademia Menadżera MŚP II 

• Makroregion 1 (woj. war-maz, podl, kuj-pom, pomorskie) – ProcessTeam Sp. z o.o., ul. Górczewska 137 
01-459 Warszawa, tel. (22) 350 50 04 

• Makroregion 2 (woj. mazowieckie, lubelskie) – Krajowa Izba Gospodarcza, ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa, tel. 
(22) 630 96 87 

• Makroregion 3 (woj. małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie) – Ośrodek Promowania i Wspierania 
Przedsiębiorczości Rolnej, Pl. Ks. Poniatowskiego 2, 27-600 Sandomierz, tel. (15) 833 34 00, 501 837 619 

• Makroregion 4 (woj. łódzkie, opolskie i śląskie) – Łódzka Iza Przemysłowo – Handlowa, ul. Prezydenta Gabriela 
Narutowicza 34, 90-135 Łódź, tel. 797 991 360 

• Makroregion 5 (woj. wielkopolskie, zach-pom, lubuskie, dolnośląskie) – Zakład Doskonalenia Zawodowego w 
Poznaniu, ul. Żmigrodzka 41/49, 60-171 Poznań, tel. (61) 868 51 44 

 

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/akademia-menadzera-msp
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PROJEKT KOMPETENCJE DLA  SEKTORÓW  

 
PROGRAM OPERACYJNY Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

DZIAŁANIE/ 
PODDZIAŁANIE 

Działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie 
procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach  „Kompetencje dla sektorów – 
oferta dla przedsiębiorców” 

NA CO MOŻNA UZYSKAĆ 
DOFINANSOWANIE 

• usługi szkoleniowe, 

• usługi doradcze, 

• studia podyplomowe. 
 
 
Celem działania Kompetencje dla sektorów jest dofinansowanie (za 
pośrednictwem operatorów) wsparcia dla MŚP w obszarze szkoleń, doradztwa 
i studiów podyplomowych. Wsparcie wynikające z rekomendacji Sektorowych 
Rad ds. Kompetencji przyczyni się do wzrostu kompetencji pracowników 
przedsiębiorstw objętych działaniami. 
 
Usługi rozwojowe świadczone są co do zasady za pośrednictwem Bazy Usług 
Rozwojowych. 
 

ZASADY DOFINANSOWANIA Wsparcie wynosi do 80 % wartości tych usług, co oznacza, że pozostałe 20% 
zapewniają przedsiębiorstwa uczestniczące w projekcie. 

 

UWAGI https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow 

 

 

GDZIE SZUKAĆ PROJEKTÓW  

Sektor Turystyczny 
POLSKA IZBA TURYSTYKI 
ul. Marszałkowska 9/16 lok. 29, 00-626 Warszawa 
Tel.(22) 826 55 36 
kompetencjewturystyce.pl 
 

MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu sp. k.  
ul. Grzybowska 56, wejście C, 00-844 Warszawa  
Tel. 501 815 636 
www.kompetencjedlaturystyki.pl 
 

Sektor IT 
CTS CUSTOMIZED TRAINING SOLUTIONS Sp. z o.o. 
ul. Grzybowska 56, wejście C, 00-844 Warszawa  
Tel. 501 815 988 
www.itakademia.com.pl 

 
Sektor mody i innowacyjnych tekstyliów 
HRP GROUP Sp. z o.o. 
ul. Tymienieckiego 19A, 90-349 Łódź 
Tel. (42) 207 22 00 
hrp.com.pl/projekty/przepis-na-rozwoj-moda 

 
Sektor opieki zdrowotnej i pomocy społecznej 
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie 
ul. Podwale 13, 00-252 Warszawa 
Tel. (22) 635 61 75 
http://www.kompetencjedlaopiekizdrowotnejipomocyspolecznej.zdz.edu
.pl 

Sektor motoryzacyjny 
HRP GROUP Sp. z o.o. 
ul. Tymienieckiego 19A, 90-349 Łódź 
Tel. (42) 207 22 00 
biuro@hrp.com.pl 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow
kompetencjewturystyce.pl
http://www.kompetencjedlaturystyki.pl/
http://www.itakademia.com.pl/
http://hrp.com.pl/projekty/przepis-na-rozwoj-moda/
http://www.kompetencjedlaopiekizdrowotnejipomocyspolecznej.zdz.edu.pl/
http://www.kompetencjedlaopiekizdrowotnejipomocyspolecznej.zdz.edu.pl/
mailto:biuro@hrp.com.pl
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PROJEKT NOWY START  

 
PROGRAM OPERACYJNY Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

DZIAŁANIE/ 
PODDZIAŁANIE 

Działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie 
procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach – „Nowy Start” 
 

NA CO MOŻNA UZYSKAĆ 
DOFINANSOWANIE 

• pomoc w poznaniu przyczyn niepowodzenia i rozwój kompetencji,          
w zakresie prowadzenia firmy, aby uniknąć kolejnej porażki                               
w przyszłości, 

• pomoc w adaptacji do ciągle zmieniających się uwarunkowań 
rynkowych oraz konkurencji,  

• przeszkolenie już zatrudnionych pracowników oraz zmniejszenie 
braków kadrowych. 

 
Projekt skierowany jest do przedsiębiorców, którzy ponieśli porażkę biznesową 
i ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą: 
 

• przedsiębiorcy z sektora MSP ponownie rozpoczynający działalność 
gospodarczą, którzy w ciągu 24 m-cy przed dniem przystąpienia do 
projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej,                                 
a następnie w okresie 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu 
ponownie podjęli działalność gospodarczą w formie jednoosobowej 
działalności gospodarczej lub jako wspólnicy spółki prawa 
handlowego, 

• przedsiębiorcy z sektora MSP ponownie rozpoczynający działalność 
gospodarczą, którzy w ciągu 24 m-cy przed dniem przystąpienia do 
projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, która była 
aktywna przez co najmniej 18 m-cy. 

 
 
 

ZASADY DOFINANSOWANIA Program jest w 100% finansowany ze środków funduszy unijnych oraz budżetu 
państwa. 

 

UWAGI https://power.parp.gov.pl/component/grants/grants/nowy-start-1 

 
 

 

GDZIE SZUKAĆ PROJEKTÓW  

AVSI  POLSKA – Projekt “ Ster na cel” 
ul. Flory 9 /2 00-585 Warszawa 
Tel: 22 586 33 00 
https://avsipolska.org/projekt-ster-na-cel/ 
 

POLBI Sp. z o.o.  – Projekt ”Akademia pozytywnej zmiany” 
Al. Jerozolimskie 65/79 00-697 Warszawa 
Tel: 22 629 13 88 
https://www.polbi.pl/akademia-pozytywnej-zmiany-projekt-ue/ 
 

EURO CAPITAL DORADZTWO GOSPODARCZE Sp. z o.o. Sp.k  – Projekt “Profesjonalny restart” 
Al. Wojska Polskiego 52/3 70-477 Szczecin 
Tel: 502 522 488 
http://www.eurocapitaldotacje.pl/restart/ 

  

 

https://power.parp.gov.pl/component/grants/grants/nowy-start-1
https://avsipolska.org/projekt-ster-na-cel/
https://www.polbi.pl/akademia-pozytywnej-zmiany-projekt-ue/
http://www.eurocapitaldotacje.pl/restart/
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WDROŻENIE  STRATEGI I  WZORNICZEJ  

 

PROGRAM OPERACYJNY Program Operacyjny Polska Wschodnia na lata 2014-2020 

DZIAŁANIE/ 
PODDZIAŁANIE 

Działanie 1.4 Wzór na konkurencję – II etap 

NA CO MOŻNA UZYSKAĆ 
DOFINANSOWANIE 

Pokrycie kosztów wynikających bezpośrednio z zatwierdzonej strategii 
wzorniczej opracowanej w ramach I etapu działania, takich jak: 
 

1. usługi doradcze świadczone przez doradców zewnętrznych 
związanych z wdrożeniem strategii wzorniczej opracowanej w ramach 
I Etapu, 

2. koszty realizacji inwestycji początkowej obejmujące: 

- nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości, 

- nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, 
licencji, know - how oraz innych praw własności intelektualnej, 
spełniających określone warunki, 

3.  koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia zaliczki wypłacanej 
na rzecz MŚP. 

 
 

UWAGI Wysokość dofinansowania maksymalnie 3 000 000 zł, 
Wysokość dofinansowania zależy od rodzaju firmy i lokalizacji projektu, 
Instytucją Pośredniczącą jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 
(PARP), 
Wnioskodawca składa Wniosek za pomocą Generatora w Lokalnym Systemie 
Informatycznym (LSI). 
 
https://lsi1420.parp.gov.pl/home 
 

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 
ul. Pańska 81/83 
00-834 Warszawa 
tel. (22) 574 07 07, 801 332 202 
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/wzor-na-konkurencje-ii-
etap-wdrozenie-strategii-wzorniczej 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lsi1420.parp.gov.pl/home
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/wzor-na-konkurencje-ii-etap-wdrozenie-strategii-wzorniczej
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/wzor-na-konkurencje-ii-etap-wdrozenie-strategii-wzorniczej
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I N I C J AT Y WA  L E A DE R  -  R OZW IJ A NIE  DZ I A Ł AL NOŚ CI  GOSP OD A R C ZE J  

 

PROGRAM 
OPERACYJNY/DZIAŁANIE 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie 19.2 Wsparcie dla rozwoju 
lokalnego w ramach inicjatywy LEADER na lata 2014-2020 

NA CO MOŻNA UZYSKAĆ 
DOFINANSOWANIE 

Wsparcie finansowe na rozwój działalności pozarolniczej. 
 
Koszty które można pokryć z dotacji: 
 
1. ogólne, (związane z wydatkami dot. budowy, nabycia nieruchomości, 
maszyn, takie jak honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, 
opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego                                   
i gospodarczego, w tym studia wykonalności), 
 
2. zakupu robót budowlanych lub usług, 
 
3. zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu 
patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw 
majątkowych lub znaków towarowych, 
 
4. najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości, 
 
5. zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, 
 
6. zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych 
przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą, 
 
7. zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów, 
 
8. wynagrodzenia i innych świadczeń, o których mowa w Kodeksie pracy, 
związanych z pracą pracowników beneficjenta, a także inne koszty ponoszone 
przez beneficjenta na podstawie odrębnych przepisów w związku                                  
z zatrudnieniem tych pracowników – w przypadku operacji w zakresie 
określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b i pkt 3 (tworzenie lub rozwój inkubatorów 
przetwórstwa lokalnego produktów rolnych, wspieranie współpracy między 
podmiotami w ramach krótkich łańcuchów dostaw, świadczenia usług 
turystycznych lub rozwijania rynku zbytu produktów lub usług lokalnych), 
 
9. podatku od towarów i usług (VAT), z wyjątkiem podatku, który można 
odzyskać na mocy prawodawstwa krajowego VAT. 

ZASADY DOFINANSOWANIA Dotacja na rozwój działalności gospodarczej do wysokości do 300 000 PLN, 
Poziom dofinansowania do 70%. 
 

UWAGI Projekty realizowane przez Lokalne Grupy Działania z obszaru województwa 
podkarpackiego, 
Termin naboru wniosków; cały rok - terminy uzależnione od LGD, które 
ogłaszają nabory.  
 
Mapa Lokalnych Grup Działania w województwie podkarpackim:  
  
https://prow.podkarpackie.pl/index.php/nabory/nabory-lgd 
 
https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/dzialanie-19-leader/poddzialanie-192-
wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-
spolecznosc.html 
 
www.ksow.pl 

 
 

https://prow.podkarpackie.pl/index.php/nabory/nabory-lgd
https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/dzialanie-19-leader/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html
https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/dzialanie-19-leader/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html
https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/dzialanie-19-leader/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html
http://www.ksow.pl/
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ENERGIA PLUS 

 
 

PROGRAM REALIZOWANY 
PRZEZ  

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ 

DZIAŁANIE/ 
PODDZIAŁANIE 

Energia Plus 

NA CO MOŻNA UZYSKAĆ 
DOFINANSOWANIE 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

1.    Budowa, rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji produkcyjnych 
lub urządzeń przemysłowych,  prowadząca  do  zmniejszania  zużycia  surowców  
pierwotnych  (w  ramach  własnych ciągów produkcyjnych), w tym poprzez 
zastąpienie ich surowcami wtórnymi, odpadami lub prowadzące do 
zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów, 
2.    Przedsięwzięcia prowadzące do ograniczenia lub uniknięcia szkodliwych 
emisji do atmosfery dla  źródeł spalania paliw o mocach 1 MW – 50 MW, 
3.    Przedsięwzięcia prowadzące do ograniczenia lub uniknięcia szkodliwych 
emisji do atmosfery dla źródeł spalania paliw o mocach powyżej 50 MW,                        
co najmniej do krajowych standardów emisyjnych dla instalacji o takiej mocy 
lub poziomów wynikających z konkluzji dotyczącej BAT, o ile zostaną dla tych 
źródeł określone. (Jako źródło spalania rozumie się stacjonarne urządzenie 
techniczne, w którym następuje proces spalania paliw o mocy w paliwie 
większej niż 1 MW.), 
4.    Przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza poprzez obniżenie 
wielkości emisji do atmosfery z działalności przemysłowej (nie związanej 
bezpośrednio ze źródłami spalania paliw), 
5.    Przedsięwzięcia mające na celu poprawę efektywności energetycznej,              
a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach, 
instalacjach i urządzeniach technicznych, 
6.    Przedsięwzięcia realizowane w istniejącym przedsiębiorstwie/zakładzie 
dotyczące budowy lub przebudowy jednostek wytwórczych wraz                                      
z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/ przemysłowej, w których do 
produkcji energii wykorzystuje się: 

• energię ze źródeł odnawialnych, ciepło odpadowe, 

• ciepło pochodzące z kogeneracji z wyłączeniem ciepła wytworzonego 
w jednostce kogeneracji opalanej węglem, 

• paliwa niskoemisyjne gazowe, mieszanki gazów, gaz syntetyczny          
lub wodór. 

 
7.    Modernizacja/ rozbudowa sieci ciepłowniczych. 
 

FORMY DOFINANSOWANIA • pożyczka do 85% kosztów kwalifikowalnych,  

• dotacji do 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku przedsięwzięć 
wykorzystujących do produkcji energii elektrycznej technologię ORC                 
(Organic Rankine Cycle), 

• kwota pożyczki: od 0,5 mln zł do 300 mln zł, 

• oprocentowanie pożyczki: na warunkach preferencyjnych: WIBOR 3M 
+ 50 pb, nie mniej niż 1,5% w skali roku.  

 

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-
priorytetowe/energia-plus/nabor-ii-wnioskow-2020-2021/ 
 

 
 
 
 
 

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/energia-plus/nabor-ii-wnioskow-2020-2021/
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/energia-plus/nabor-ii-wnioskow-2020-2021/
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GRANTY NA EUROGRANTY  

 
PROGRAM OPERACYJNY Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 

DZIAŁANIE/ 
PODDZIAŁANIE 

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.6 
Granty na Eurogranty 

 

NA CO MOŻNA UZYSKAĆ 
DOFINANSOWANIE 

Sfinansowanie kosztów przygotowania projektu planowanego do realizacji            
w ramach jednego z programów Unii Europejskiej, w szczególności; Horyzont 
2020, COSME, Kreatywna Europa, LIFE. 

 
Rodzaje kosztów które można pokryć z dotacji: 
 

• koszty usługi doradczej, dzięki której przygotujesz projekt, 

• koszty opracowania studium wykonalności, 

• organizacja spotkań, w tym koszty poszukiwania partnerów projektu 
oraz koszty podróży służbowych, 

• przygotowanie wniosku/aplikacji o Eurogrant, zgodnie z wymaganiami 
określonymi przez organizatora konkursu oraz związane z ewentualną 
korektą wniosku/aplikacji o Eurogrant, w tym koszty wynagrodzeń 
pracowników w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio 
związane z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji  
w ramach jednego z Programów UE, a także koszty związane z 
prezentacją wniosku/aplikacji o Eurogrant przed komisją oceny 
projektów powołaną przez organizatora konkursu, 

• koszty tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej 
organizatorowi konkursu. 

 
 
 

UWAGI Maksymalna intensywność wsparcia wynosi do 100% wartości kosztów 
kwalifikowalnych, 
Instytucją Pośredniczącą jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 
(PARP), 
Wnioskodawca składa Wniosek za pomocą Generatora w Lokalnym Systemie 
Informatycznym (LSI). 
 
https://lsi1420.parp.gov.pl/home 
 

 

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 
ul. Pańska 81/83 
00-834 Warszawa 
tel. (22) 574 07 07, 801 332 202 
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/granty-na-eurogranty 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://lsi1420.parp.gov.pl/home
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/granty-na-eurogranty
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INNOLAB –  PRZEMYSŁ 4.0  

 
PROGRAM OPERACYJNY Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 

DZIAŁANIE/ 
PODDZIAŁANIE 

Działanie 2.4 „Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji” Poddziałania 
2.4.1 „Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB” Pilotaż 
„Przemysł 4.0” 

 

NA CO MOŻNA UZYSKAĆ 
DOFINANSOWANIE 

• usługę polegającą na opracowaniu mapy drogowej, 

• usługi doradcze związane z wdrożeniem mapy drogowej, 

• zakup maszyn i urządzeń koniecznych do wdrożenia wybranego 
obszaru transformacji, 

• zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, 
licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej. 

 

UWAGI Maksymalna wartość grantu – 800 000,00 zł, 
Maksymalna intensywność wsparcia wynosi 85 % kosztów kwalifikowalnych, 
Instytucją Pośredniczącą jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 
(PARP), 
Wnioskodawca składa Wniosek za pomocą Generatora w Lokalnym Systemie 
Informatycznym (LSI). 
 
https://lsi1420.parp.gov.pl/home 
 

 

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 
ul. Pańska 81/83 
00-834 Warszawa 
tel. (22) 574 07 07, 801 332 202 
www.poir.parp.gov.pl/component/grants/grants/przemysl-4-0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://lsi1420.parp.gov.pl/home
http://www.poir.parp.gov.pl/component/grants/grants/przemysl-4-0
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BONY NA CYFRYZACJĘ  

 
PROGRAM OPERACYJNY Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 

DZIAŁANIE/ 
PODDZIAŁANIE 

Działanie 6.2 Bony na cyfryzację 

 

NA CO MOŻNA UZYSKAĆ 
DOFINANSOWANIE 

• Bony na cyfryzację przeznaczone są na wprowadzenie przez MŚP 
innowacji (nowego lub znacząco ulepszonego procesu 
wprowadzanego w przedsiębiorstwie lub dodatkowo produktu 
wprowadzanego na rynek) poprzez wykorzystanie technologii 
cyfrowych. Dzięki wprowadzeniu technologii cyfrowych dokonana 
zostanie zmiana sposobu działania przedsiębiorcy lub dodatkowo - 
zmiana produktów, 

• Instrument ma sprzyjać tworzeniu warunków skutecznego 
funkcjonowania MŚP w stanie pandemii oraz po jej zakończeniu,                 
w konsekwencji wzmocni ich konkurencyjność i odporność na kolejne 
kryzysy, 

• Bony na cyfryzację mają sprzyjać łagodzeniu skutków wystąpienia 
pandemii COVID-19 służyć ograniczaniu ryzyk gospodarczych                      
i społecznych wywoływanych przez pandemię, a także transformacji 
cyfrowej gospodarki. 

 
 

UWAGI Projekt jest w opracowaniu i ostateczne założenia mogą ulec zmianie.  
 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 
ul. Pańska 81/83 
00-834 Warszawa 
tel. (22) 574 07 07, 801 332 202 
https://www.parp.gov.pl/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.parp.gov.pl/
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PROGRAMY AKCELERACYJNE  

 

PROGRAM OPERACYJNY Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 

DZIAŁANIE/ 
PODDZIAŁANIE 

Program Akceleracyjny: Polska Przedsiębiorcza 
Branża: Biogospodarka, IIoT/AR, Fintech, Logistyka 

 

CO ZYSKASZ? • Dostęp do najlepszej w kraju bazy mentorów i ekspertów 
biznesowych, 

• Zindywidualizowany pakiet usług doradczych o wartości do 50 000 zł 
(w sumie średnio 27 h wsparcia doradczego i mentoringu na 
uczestnika oraz 15 h wsparcia ze strony ekspertów Odbiorcy 
Technologii na uczestnika), 

• Grant do 200 000 zł w modelu equity free wypłacany w systemie 
osiągania kamieni milowych, 

• Zindywidualizowana opieka Opiekuna Startupów dedykowanego 
każdemu startupowi uczestniczącemu w programie, 

• Możliwość nawiązania trwałych relacji biznesowych i zbudowanie 
unikalnej sieci kontaktów na linii startup-duży średni przedsiębiorca 
dzięki uczestnictwu w wydarzeniach startupowych 
i biznesowych, Biznes Mixerach oraz imprezach networkingowych, 

• Unikatowa szansa na komercjalizację pomysłu biznesowego poprzez 
wdrożenie innowacyjnego rozwiązania startupu bezpośrednio do 
środowiska Odbiorcy Technologii. 

 

JAKIE WYMAGANIA MUSISZ 
SPEŁNIĆ? 

• nie byłeś notowany na giełdzie w okresie do 5 lat od dnia rejestracji    
w odpowiednim rejestrze, 

• nie dokonałeś podziału zysków i nie zostałeś utworzony w wyniku 
połączenia i nie przejąłeś działalności innego przedsiębiorcy, 

• posiadasz pełnię praw do dysponowania zgłoszonym w aplikacji 
innowacyjnym pomysłem biznesowym, rozwiązaniem, programem lub 
innym projektem, 

• chcesz rozwijać swój projekt w Indywidualnym Programie Akceleracji, 

• posiadasz uprawnienia do rozporządzania projektem we własnym 
imieniu pełnią praw wolnych od wszelkich obciążeń prawnych, 
zabezpieczeń lub jakiegokolwiek roszczenia podmiotu trzeciego, 

• działasz nie dłużej niż 5 lat w formie spółki kapitałowej zarejestrowanej 
na terytorium RP lub jednoosobowej działalności gospodarczej, 

• twój projekt, z którym aplikujesz do programu, nie został jeszcze 
poddany komercjalizacji, 

• złóż Aplikację poprzez formularz elektroniczny ze strony. 
 

 

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. 
ul. Podole 60 
30-394 Kraków 
tel. 12 640 19 40 
http://scaleup.kpt.krakow.pl 

 

 
 
 
 
 

https://polskaprzedsiebiorcza.pl/
http://scaleup.kpt.krakow.pl/
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PROGRAM OPERACYJNY Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 

DZIAŁANIE/ 
PODDZIAŁANIE 

Program Akceleracyjny: INDUSTRYLAB II 
Branże: Smart City, Przemysłowy Internet Rzeczy, Biogospodarka 

 

CO ZYSKASZ? DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY PARTNERÓW: 

• Park maszynowy naszych Partnerów, 

• Wiedza i doświadczenie pracowników Partnerów, 

• Przestrzeń do pracy na terenie zakładów Partnerów. 
6 MIESIĘCY WSPARCIA DORADCZEGO I PRACY NAD MODELEM BIZNESOWYM 

• Regularne konsultacje z opiekunami startupów, 

• Warsztaty z rozwoju modelu biznesowego i weryfikowania założeń 
biznesowych z klientem, 

• Warsztaty z prezentacji biznesowych oraz przygotowanie do 
przedstawienia pomysłu inwestorom, 

• Konsultacje biznesowe z zakresu finansów i analizy opłacalności, 

• Konsultacje z mentorami biznesowymi i technologicznymi. 
PILOTAŻOWE WDROŻENIE U PARTNERÓW I PROMOCJA 

• Demoday – prezentacje zespołów i wypracowanych produktów przed 
zarządem i kontrahentami Partnerów, przed inwestorami, 

• Intensywne działania postakceleracyjne. 
MOŻESZ OTRZYMAĆ MAKSYMALNIE 250 000 zł 

 

JAKIE WYMAGANIA MUSISZ 
SPEŁNIĆ? 

• posiadać status mikro- lub małego przedsiębiorcy, 

• co najmniej jeden członek Twojego zespołu będzie brał udział                    
w wydarzeniach organizowanych w trakcie programu, 

• posiadać wyłączne prawa do zgłoszonego pomysłu biznesowego, 

• rozwijać projekt wpisujący się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje, 
Obszary szczególnie priorytetowe dla Partnerów programu: 

• biotechnologiczne i chemiczne procesy, bioprodukty i produkty chemii 
specjalistycznej oraz inżynierii środowiska, 

• wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania 
magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii, 

• nowoczesne technologie pozyskiwania przetwórstwa,                                                   
i wykorzystywania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich 
substytutów, 

• minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do 
przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne 
odpadów, 

• innowacyjne rozwiązania i technologie w gospodarce                            
wodno-ściekowej i poprawa jakości wody do celów konsumpcyjnych                          
i gospodarczych, 

• rozwiązania transportowe przyjazne środowisku, 

• automatyzacja i robotyka procesów technologicznych, 

• gospodarka 4.0, 

• sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe, 

• inteligentne sieci i technologie informacyjno-komunikacyjne oraz 
geoinformacyjne, 

• automatyzacja procesów technologicznych oraz diagnostyka                                
i monitorowanie, rozwiązania zwiększające wydajność produkcji. 

 

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. 
ul. Podole 60 
 30-394 Kraków 
tel. 12 640 19 40 
http://scaleup.kpt.krakow.pl 

https://www.mr.gov.pl/strony/zadania/wsparcie-przedsiebiorczosci/innowacyjnosc/krajowe-inteligentne-specjalizacje/
http://scaleup.kpt.krakow.pl/
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PROGRAM OPERACYJNY Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 

DZIAŁANIE/ 
PODDZIAŁANIE 

Program akceleracyjny KPT 
Branża: Industry 4.0, Industrial Internet of Things, smart city 

 

CO ZYSKASZ? • Bliska współpraca z dużymi firmami przemysłowymi (Odbiorcami 
Technologii), w tym możliwość testowego wdrożenia swojego 
rozwiązania z wykorzystaniem infrastruktury Odbiorców 
Technologii,         

• 24 godziny indywidualnego mentoringu z wybranymi przez siebie 
ekspertami, 

• Warsztaty m.in. ze sprzedaży, finansów zarządczych i komunikacji, 

• indywidualne zajęcia prowadzone wg metodologii Design Thinking lub 
Value Proposition Canvas, 

• industry tour po nowoczesnych zakładach przemysłowych. 

 

JAKIE WYMAGANIA MUSISZ 
SPEŁNIĆ? 

• dysponować co najmniej prototypem produktu B2B, 

• działać w obszarze Przemysłu 4.0, przemysłowego Internetu Rzeczy 
oraz smart city, 

• być podmiotem zarejestrowanym w Polsce, 

• działać na rynku nie dłużej niż 5 lat. 

 

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. 
ul. Podole 60 
30-394 Kraków 
tel. 12 640 19 40 
http://scaleup.kpt.krakow.pl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://scaleup.kpt.krakow.pl/
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POŻYCZKI   

 

PODMIOT ZARZĄDZAJĄCY Minister Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z Bankiem 
Gospodarstwa Krajowego 

DZIAŁANIE/ 
PODDZIAŁANIE 

Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka 

NA CO MOŻNA UZYSKAĆ 
DOFINANSOWANIE 

Wsparcie może być udzielane na następujące typy wydatków: 
 
Prowadzenie robót budowlanych (budowa, przebudowa lub remont obiektów 
i infrastruktury); 
Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym na: 

• zakup gruntów i nieruchomości na cele inwestycyjne 

• zakup pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego                  
do przewozu ładunku lub osób, w związku z prowadzeniem 
działalności turystyczne. 

 Jako element przedsięwzięć: 

• finansowania wydatków związanych z wykorzystaniem technik 
informacyjno-komunikacyjnych (TIK), 

• pokrywanie wydatków związanych z bieżącą/obrotową działalnością 
do 50% wysokości pożyczki, 

• Pokrywanie wydatków na promocję i reklamę. 
 
Głównym celem wsparcia udzielanego MŚP jest poszerzenie oferty,  
podniesienia jakości produktów i usług lub wydłużenia sezonu turystycznego               
w województwach Polski Wschodniej. Przedsiębiorcy mogą otrzymać pożyczki 
na następujące  przedsięwzięcia: 

 

• Obiekty noclegowe,  

• Obiekty  gastronomiczne, 

• Infrastruktura sportowo-rekreacyjna,  

• Infrastruktura turystyki zdrowotnej, 

• Infrastruktura kultury i rozrywki, 

• Transport turystyczny, 

• Organizacja turystyki i pośrednictwo turystyczne, 

• Ekologiczne produkty, 

• Produkty regionalne i tradycyjne, wzornictwo przemysłowe,  

• Przywracanie tradycyjnych zawodów - rękodzieło i rzemiosło, 

• Inne inwestycje w branży okołoturystycznej polegające na poszerzeniu 
oferty, podniesieniu jakości usług świadczonych bezpośrednio dla 
turystów. 
 

 

UWAGI • wysoka kwota finansowania – do 500 tys. zł, 

• maksymalny okres spłaty – do 7 lat, 

• stałe, atrakcyjne oprocentowanie na warunkach korzystniejszych niż 
rynkowe - obecnie 0,0375 % lub 0,075 %, 

• brak opłat i prowizji za udzielenie i obsługę pożyczki, 

• możliwość skorzystania z karencji w spłacie rat, 

• wkład własny już od 0 proc., 

• elastyczne warunki spłaty uwzględniające sezonowy charakter 
działalności, 
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Preferencje (niższe oprocentowanie oraz brak wymaganego wkładu 
własnego) dla: 
 

• obiektów posiadających status Miejsca Przyjaznego Rowerzystom ze 
Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo, 

• MŚP prowadzących działalność nie dłużej niż 2 lata. 
 
 

OPERATORZY POŻYCZEK Szczegółowe informacje oraz kontakt do podmiotów udzielających pożyczki 
pod linkami: 
 
https://www.bgk.pl/male-i-srednie-
przedsiebiorstwa/inwestycje/finansowanie-ze-srodkow-krajowych/pozyczka-
na-rozwoj-turystyki/#c7594  
 
https://www.pfp.com.pl/pozyczki/pozyczka-na-rozwoj-turystyki-i  
 

 
 

PROGRAM OPERACYJNY Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020 

DZIAŁANIE/ 
PODDZIAŁANIE 

Podziałanie 1.4.2 Instrumenty finansowe Pożyczka standardowa - innowacyjna 

NA CO MOŻNA UZYSKAĆ 
DOFINANSOWANIE 

• Komponent standardowy - z przeznaczeniem na wsparcie 
przedsięwzięć rozwojowych  realizowanych przez MŚP, 

• Komponent innowacyjny - z przeznaczeniem na wsparcie 
przedsięwzięć rozwojowych realizowanych przez MŚP w zakresie 
zakupu wyłącznie nowych środków trwałych wykorzystywanych w 
działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. 

 

UWAGI • jest realizowana  na terenie  województwa podkarpackiego, 

• jest przeznaczona dla mikro, małych  i średnich   przedsiębiorstw, 

• wartość  pożyczki   do  500  tys.   złotych   (lub  1  mln   zł  w   ramach  
komponentu innowacyjnego), 

• jest udzielana na warunkach korzystniejszych niż rynkowe lub na 
warunkach rynkowych według stopy referencyjnej, 

• oprocentowanie wynosi od 0,15 w skali roku, z możliwością jego 
obniżenia. 

 
Okres spłaty zobowiązania jest: 
- nie dłuższy niż 96 miesięcy w ramach komponentu standardowego, 
- nie dłuższy niż 120 miesięcy w ramach komponentu innowacyjnego. 
 
Karencja w spłacie - do 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki (albo 3 
miesiące w każdym 12-miesięcznym okresie spłaty). 
 

 

OPERATORZY POŻYCZEK Szczegółowe informacje oraz kontakt do podmiotów udzielających pożyczki 
pod linkiem: 
 
 
https://www.bgk.pl/pozyczki-unijne/oferta-pozyczek-unijnych/pozyczka-
standardowa-innowacyjna-72/  
 

 

https://www.bgk.pl/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/inwestycje/finansowanie-ze-srodkow-krajowych/pozyczka-na-rozwoj-turystyki/#c7594
https://www.bgk.pl/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/inwestycje/finansowanie-ze-srodkow-krajowych/pozyczka-na-rozwoj-turystyki/#c7594
https://www.bgk.pl/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/inwestycje/finansowanie-ze-srodkow-krajowych/pozyczka-na-rozwoj-turystyki/#c7594
https://www.pfp.com.pl/pozyczki/pozyczka-na-rozwoj-turystyki-i
https://www.bgk.pl/pozyczki-unijne/oferta-pozyczek-unijnych/pozyczka-standardowa-innowacyjna-72/
https://www.bgk.pl/pozyczki-unijne/oferta-pozyczek-unijnych/pozyczka-standardowa-innowacyjna-72/
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https://www.youtube.com/channel/UCWiDj86sxGZev9G9_4kV7QQ
http://www.facebook.com/gpirzeszow
https://www.instagram.com/funduszepodkarpackie/
http://www.twitter.com/FunduszeP

