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1. Platformy startowe dla nowych pomysłów 
Ogłoszenie - marzec 2018 r.  

Nabór: kwiecień – czerwiec 2018 r. 
2. Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej 

Nabór planowany - 2019 r. 

Essedipi enditatur sintus,  

Start-up  

 

Wzór na konkurencję I etap 
Ogłoszenie - maj 2018 r.  

Nabór: lipiec – wrzesień 2018 r. 

Przygotowanie do wdrożenia 

1. Wdrażanie innowacji przez MŚP  
Ogłoszenie - kwiecień 2018 r.  

Nabór: maj - lipiec 2018 r. 
2. Wzór na konkurencję II etap  

do 31 maja 2018 r. 
Ogłoszenie – kwiecień 2018 r. 

Nabór: 30 maja 2018 r. - 31 maja 2019 r.  

Faza inwestycyjna 

Internacjonalizacja MŚP 
I runda do 29 marca 2018 r. 

II runda 30 lipca - 4 września 2018 r. 

Działania powdrożeniowe 

Oferta PARP z funduszy UE w latach 2014-2020 
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Platformy startowe dla nowych pomysłów Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej 

K
TO

? • m.in. parki naukowo- technologiczne, parki naukowe 
lub inkubatory technologiczne 

• mikro i mali przedsiębiorcy  
(osoby do 35 r.ż.)* 

*preferencja dla osób w tym wieku 

 

IL
E?

  
N

A
 C

O
? 

• koszty kwalifikowalne do 100 % 
• organizacyjne, oceny pomysłów, usług specjalistycznych, 

wsparcia start-upów 
• rozliczenie projektu – zaliczka, refundacja 
 

• koszty kwalifikowalne do 85% (800 tys. zł) 
• m.in. zakup usług doradczych, informatycznych, 

środków trwałe, działań informacyjno-promocyjnych, 
koszty wynagrodzeń 

• rozliczenie projektu – zaliczka, refundacja 

Oferta PARP dla Start-upów 
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Wzór na konkurencję I etap  

K
TO

? 

Każde przedsiębiorstwo stara się przebić ofertę konkurencji  
i być najlepszym w swojej branży. Czasem jednak brak nam 

wiedzy i możliwości, które pozwoliłyby wykorzystać 
wszystkie rozwiązania prowadzące do sukcesu. Kluczowa 
może być usługa umożliwiająca fachową i profesjonalną 

pomoc w zarządzaniu procesami wzorniczymi.  

MŚP z Polski Wschodniej 
 

 

IL
E?

  
N

A
 C

O
? 

• dofinansowanie do 100 tys. zł 
• 85 % 
• zakup usług doradczych świadczonych przez doradców 

zewnętrznych związanych z przeprowadzeniem audytu 
wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej 

 

• projekty obejmujące przeprowadzenie audytu 
wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej 

• rozliczenie projektu - refundacja 

Wykorzystanie środków z PARP w przygotowaniu 
innowacyjnych pomysłów do wdrożenia 
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Zwróć uwagę: 

Wykorzystanie środków z PARP w przygotowaniu innowacyjnych 
pomysłów do wdrożenia 

̴ zamknięcie przynajmniej jednego roku obrotowego trwającego przynajmniej 12 miesięcy 

̴ zatrudnianie co najmniej 5 pracowników 

̴ przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 600 tyś PLN 

̴ właściwy wybór wykonawcy 

̴ zapewnienie finansowania projektu 

̴ opracowanie strategii wzorniczej 
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Wdrażanie innowacji przez MŚP 

K
TO

? 

Jesteś Przedsiębiorcą należącym do Ponadregionalnego 
Powiązania Kooperacyjnego i Ty lub Twoi Partnerzy macie 
znakomity pomysł na unowocześnienie Waszych biznesów 

lub chcecie stworzyć i wprowadzić na rynek nowy, 
innowacyjny produkt powstały dzięki wdrożeniu wyników 
prac badawczo-rozwojowych (w skrócie B+R), to możesz 

skorzystać ze wsparcia. 
 

• mikro, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący 
działalność gospodarczą na terytorium RP 

 

IL
E?

  
N

A
 C

O
? 

• minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych 1 mln zł  
• dofinansowania do 7 mln zł 
• Do 70 % 
• m.in. zakup nieruchomości, środków trwałych, wartości 

niematerialnych i prawnych, robót i materiałów 
budowlanych 

 

• projekty realizowane w Polsce Wschodniej prowadzące 
do stworzenia innowacyjnych (przynajmniej na 
poziomie kraju) produktów (wyrobów lub usług) 
poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników 
prac B+R 

• rozliczenie projektu – zaliczka, refundacja 

Dofinansowanie z PARP na inwestycje 
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Zwróć uwagę: 

Dofinansowanie z PARP na inwestycje 

̴ wnioskodawca zatrudnia co najmniej 5 pracowników 

̴ osiągnął przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 600 tys. PLN 

̴ działa od 6 miesięcy w ponadregionalnym powiązaniu kooperacyjnym z Polski Wschodniej 

̴ powiązanie kooperacyjne istnieje min. od 12 miesięcy i zrzesza co najmniej 5 przedsiębiorców 

̴ rozliczenie: zaliczka, refundacja 
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Wzór na konkurencję II etap  

K
TO

? Wykorzystanie wzornictwa w swojej branży da wymierne 
efekty w postaci wprowadzenia na rynki krajowe i 

zagraniczne całkiem nowych produktów.  

MŚP z Polski Wschodniej 
 

 

IL
E?

  
N

A
 C

O
? 

• dofinansowanie do 3 mln zł 
• inwestycje do 70% poziom dofinansowania 
• zakup usług doradczych do 50% poziom dofinansowania 
• wdrożenie strategii wzorniczej opracowanej w I etapie, 

tj. środki trwałe, wartości niematerialne i prawne 
 

• projekty dotyczące wdrożenia i realizacji zatwierdzonej 
strategii wzorniczej opracowanej w etapie I 

• rozliczenie projektu - zaliczka, refundacja 

Dofinansowanie z PARP na inwestycje 
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Wykorzystanie wsparcia z PARP na przygotowanie i 
wyjście z produktami na rynki zagraniczne 

Działania powdrożeniowe - Internacjonalizacja MŚP 

• Wnioski można składać poprzez Generator Wniosków, w terminach: 

• dla rundy I - od 27 lutego 2018 r. do 29 marca 2018 r. (do godz. 16:00:00) 

• dla rundy II - od 30 lipca 2018 r. do 4 września 2018 r. (do godz. 16:00:00) 
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Program Operacyjny Polska Wschodnia 

www.popw.parp.gov.pl  

Kontakt  

tel.: +48 22 432 89 91-93 

infolinia: 801 332 202 

www.parp.gov.pl/informatorium-parp 

www.parp.gov.pl 

 

 

http://www.popw.parp.gov.pl/
http://www.parp.gov.pl/informatorium-parp
http://www.parp.gov.pl/informatorium-parp
http://www.parp.gov.pl/informatorium-parp
http://www.parp.gov.pl/

