
Fundusze Europejskie dla wdrażania pomysłów i innowacji. 



Pomagamy MŚP w rozwoju kompetencji i finansowaniu firmy 
od pomysłu do wdrożenia oraz wspieramy 
w zdobywaniu nowych partnerów oraz zagranicznych rynków.

Finansowanie

Szkolenia

Wiedza

Współpraca 
przedsiębiorstw

Wydarzenia

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości



Współpraca firm z IOB

Informacja 

Doradztwo 

Szkolenia



Dobre przykłady

Nabór do 31 października 2022 r.

Finansowanie

Platformy startowe dla nowych pomysłów

Pakiet usług eksperckich i doradczych dla osób, które mają 
innowacyjny pomysł w skali kraju i planują założenie firmy na 
terenie Polski wschodniej.

Dzięki współpracy z ekspertami z Platformy startowej nowi 
przedsiębiorcy rozwiną swój pomysł i wprowadzą go na polski rynek.

Platformy startowe: 
Hub of Talents 2, 
Wschodni Akcelerator Biznesu, 
Unicorn Hub, 
Startup Heroes



Finansowanie

Wsparcie na sfinansowanie wsparcia prawnego dla start-upów
podejmujących współpracę z inwestorami i odbiorcami swoich 
usług.

Wsparcie prawne dla startupów

Planowany nabór: III kwartał 2022 r. 

Finansowanie

Dofinansowanie
do 22 tys. zł



Szkolenia

• Dla pracowników MŚP, przedsiębiorców oraz osób prywatnych.
• Nawet 80 % dofinansowania do usług szkoleniowych.
• 630 tys. ofert usług szkoleniowych i doradczych.
• Możliwość zdalnej realizacji kursu.
• Usługi dostępne na stronie 

serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl.

Portal internetowy dla przedsiębiorców i ich 
pracowników gdzie mogą skorzystać ze szkoleń, 
doradztwa, coachingu, mentoringu oraz studiów 
podyplomowych. 



Szkolenia i doradztwo

Akademia Menadżera MŚP

Program oferujący podnoszenie kompetencji 
kadry menadżerskiej w przedsiębiorstwie.

Sukcesja w firmach rodzinnych

Program oferujący pomoc w zaprojektowaniu 
sukcesji w firmie pod względem prawnym, 
finansowym i organizacyjnym.

Nowy start
Program oferujący wsparcie dla firm 
ponownie rozpoczynających działalność gospodarczą.

Kompetencje dla sektorów 

Usługi rozwojowe, wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad 
ds. Kompetencji. Wzrost kompetencji pracowników przedsiębiorstw.

Krajowe zamówienia publiczne 
Międzynarodowe zamówienia publiczne
Program oferujący wsparcie w zakresie nabycia kompetencji 
w obszarze zamówień publicznych.

Dostępność szansą na rozwój
Program oferujący wsparcie w zakresie planowania strategii rozwoju 
w oparciu o rozwiązania dla osób ze szczególnymi potrzebami.



• seminaria i konferencje
• promocję eksportu 

i współpracę międzynarodowej
• filmy szkoleniowe 

i informacyjne

Ośrodek Enterprise Europe Network
Największa na świecie sieć ośrodków wspierająca internacjonalizację 
małych i średnich przedsiębiorstw oferująca:

• targi i giełdy kooperacyjne
• misje gospodarcze
• międzynarodową bazę ofert
• wiedzę i know how

Współpraca firm

Akademia PARP
System e-learningu oferujący 46 bezpłatnych szkoleń online 
w zakresie prawa, zarządzania, finansów, marketingu i kompetencji.



Program oferujący nawiązanie 
współpracy między dwoma 
przedsiębiorcami, w formie 1-3 
miesięcznych staży zagranicznych.

Erasmus Global

Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców

Program oferujący wsparcie przyszłym 
i początkującym przedsiębiorcom nabycia 
praktyki od doświadczonych ludzi 
biznesu, prowadzących firmy w innych 
państwach.

Nabór do 13 marca 2024 r.

Nabór do 31 stycznia 2023 r.

Współpraca firm

Wsparcie 
dla przedsiębiorcy

6 600 euro

Wsparcie 
dla przedsiębiorcy

3 000 euro



Nowa perspektywa 2021-2027

Budżet programu:
2,82 mld euro

Fundusze europejskie dla nowoczesnej gospodarki 

Budżet programu:
1,56 mld euro

Budżet programu:
1,11 mld zł

Fundusze europejskie dla Polski Wschodniej 

Fundusze europejskie dla rozwoju społecznego



Wsparcie finansowe dla przedsiębiorców i ich konsorcjów na 
kompleksowe projekty badawczo-rozwojowo-inwestycyjne.
Realizacja projektów w trybie modułowym.

Fundusze europejskie dla nowoczesnej gospodarki –
Wsparcie dla przedsiębiorców 

Nowa perspektywa 2021-2027

Planowany nabór w IV kwartale 2022 r. 

• rozwój infrastruktury B+R
• internacjonalizacja
• rozwój kompetencji
• cyfryzacja
• „zazielenianie” działalności przedsiębiorstw

• prace B+R 
• wdrożenie innowacji



Wsparcie finansowe dla startupów i przedsiębiorców na internacjonalizację

Nowa perspektywa 2021-2027

• Programy rozwojowe dla innowacyjnych spółek, w tym zagranicznych 
startupów o charakterze akceleracyjnym i post-akceleracyjnym.

• Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych MŚP - udział 
w prestiżowych wydarzeniach targowych i konferencjach.

• Wsparcie indywidualnych innowatorów – nieprowadzących 
działalności gospodarczej, osób uczących się, pracowników, itd.

Fundusze europejskie dla nowoczesnej gospodarki 
Środowisko sprzyjające innowacjom

Planowane nabory w 2023 r.



Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz 
wykorzystywanie zaawansowanych technologii 

Fundusze europejskie dla nowoczesnej gospodarki 
Środowisko sprzyjające innowacjom

Nowa perspektywa 2021-2027

Planowane nabory w 2023 r.

• Granty na Eurogranty dla organizacji badawczych oraz przedsiębiorców -
wspieranie aplikowania do programów UE.

• Współfinansowanie działań prowadzonych przez Europejskie Huby 
Innowacji Cyfrowych (European Digital Innovation Hubs).

• Rozwój przedsiębiorstw poprzez wsparcie klastrów (koordynatorzy, KKK, 
klastry wzrostowe, internacjonalizacja).

• Rozwój przedsiębiorstw poprzez wsparcie ośrodków innowacji (środki na 
rozwój ośrodków oraz usługi dla MŚP). 



Fundusze europejskie dla Polski Wschodniej 

Nowa perspektywa 2021-2027

Planowane nabory w 2023 r.

• lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, 
świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz regionu 
mazowieckiego – bez Warszawy i przyległych powiatów, 
jako 6 województwa. 

Wsparcie finansowe dla przedsiębiorców w zakresie rozwoju innowacji i 
przedsiębiorczości oraz zielonej transformacji, a także turystyki oraz usług 
uzdrowiskowych. Wsparcie dla JST w zakresie sieci transportowych.

Program skoncentrowany jest na wsparciu wschodniej części Polski, 
w tym województw: 



Fundusze europejskie dla Polski Wschodniej 

Nowa perspektywa 2021-2027

Planowane nabory w 2023 r.

Przedsiębiorczość i innowacje 

• Platformy startowe dla nowych pomysłów: 
Indywidualne wsparcie nowopowstałych przedsiębiorstw, usługi, 
testowanie celem przygotowania modelu biznesowego.

• Wsparcie procesów wzorniczych w MŚP:
Przeprowadzenie audytu i stworzenie strategii wzorniczej firmy.

• Automatyzacja i robotyzacja w MŚP.
Audyt procesów produkcyjnych, usługowych i biznesowych oraz 
stworzenie mapy drogowej transformacji cyfrowej - wdrożenie.



Fundusze europejskie dla Polski Wschodniej 

Nowa perspektywa 2021-2027

Planowane nabory w 2023 r.

Przedsiębiorczość i innowacje 

• Transformacja modeli biznesowych w kierunku GOZ:
Analiza potrzeb, stworzenie mapy zielonej transformacji w 
kierunku zmniejszenia emisji CO2, oszczędności zużycia energii, 
surowców.

• Wsparcie MŚP – turystyka (pożyczki BGK):
Wsparcie inwestycyjne MŚP uzupełniające szlaki tematyczne 
tworzone przez JST.



Fundusze europejskie dla Polski Wschodniej 

Nowa perspektywa 2021-2027

Planowane nabory w 2023 r.

Energia i klimat

• Zrównoważona mobilność miejska: budowa i rozbudowa 
zintegrowanych sieci transportu miejskiego.

Spójna sieć transportowa

• Ponadregionalna infrastruktura drogowa: inwestycje w 
integrację regionalnych i krajowych układów komunikacyjnych.



Fundusze europejskie dla Polski Wschodniej 

Nowa perspektywa 2021-2027

Planowane nabory w 2023 r.

Turystyka oraz usługi uzdrowiskowe  

• Uzdrowiska: planowany jest rozwój infrastruktury i wyposażenia 
podmiotów świadczących kompleksowe usługi sanatoryjne, 
uzdrowiskowe (NFZ).

• Turystyka: inwestycje w obiekty/miejsca, które poprzez powiązane ich 
ze sobą, stworzą spójny produkt – szlak turystyczny, odwołujący się 
do walorów historycznych, kulturowych, przyrodniczych i 
krajobrazowych makroregionu (JST).



• Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla przedsiębiorców i ich pracowników w 
zakresie:

• dostosowania przedsiębiorstw do zmian/radzenia sobie w trudnościach 
• rekomendacji sektorowych rad ds. kompetencji w kluczowych obszarach,
• firm rodzinnych – planowanie sukcesji,
• uniwersalnego projektowania towarów i usług wsparcie w ramach 

dyrektywy o odstępności produktów i usług (EAA),
• nisko/zerowej emisyjności i GOZ.

• Rozwój i upowszechnienie Bazy Usług Rozwojowych.
• Pilotaż Indywidualnych Kont Rozwojowych.

Fundusze europejskie dla rozwoju społecznego
Adaptacyjność

Nowa perspektywa 2021-2027

Planowane nabory w 2023 r.



Wsparcie finansowe dla przedsiębiorców na inwestycje związane z wdrażaniem 
technologii środowiskowych, których efektem będzie lepsza gospodarka 
materiałowa, zwiększenie efektywności energetycznej i zmiana filozofii firm 
w kierunku zero waste. 

Wsparcie finansowe na zakup licencji i oprogramowania umożliwiającego 
zdalną komunikację i pracę pomiędzy pracownikami i klientami. 
Wsparcie finansowe na dywersyfikację profilu działalności i odbudowę inwestycji 
w sektorach najbardziej dotkniętych skutkami pandemii

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności

Nowa perspektywa 2021-2027

Planowany nabór w 2023 r. 



www.parp.gov.pl

Zapraszamy!

FAQ

Infolinia PARP

Livechat/Messanger
pytania.parp.gov.pl
baza pytań i odpowiedzi

801 332 202 / 22 574 07 07

Udzielamy informacji 
o programach pomocowych 
realizowanych przez PARP 
– od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 8:30 do 16:30

bezzwłocznie uzyskasz 
odpowiedź na ogólne pytania

Biuro Regionalne PARP 
World Trade Center
ul. Bukowska 12 lok. 127, 
60-810 Poznań
– od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 8:30 do 16:30

Punkt informacyjny Poznań

JESTEŚMY DOSTĘPNI

Zarezerwuj rozmowę
Zamów rozmowę - oddzwonimy
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