PARP,
Twój partner w biznesie.
Oferta PARP dla przedsiębiorców.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Centrum Rozwoju
Małych i Średnich Przedsiębiorstw:

Finansowanie
Szkolenia

Poznasz możliwości
wzrostu firmy
i poszerzania zakresu
świadczonych usług

Dowiesz się,
jak zdobyć
inwestorów
i partnerów
biznesowych

Wiedza
Współpraca
przedsiębiorstw

Znajdziesz nas:

Wydarzenia

www.parp.gov.pl

Inteligentny Rozwój

Polska Wschodnia

Wiedza Edukacja Rozwój

Rozwój kompetencji

Akademia PARP

Kursy online

Największą popularnością cieszą się kursy:

• Bezpłatne

• Jak założyć własną firmę

• Dla każdego

• Media społecznościowe w biznesie

• Certyfikat

• Umiejętności interpersonalne

• Kursy przygotowywane są przez ekspertów. Praktyczność wiedzy
oraz jakość merytoryczną potwierdza wysoka średnia ocena
kursów przez użytkowników – 4,71 na 5 punktów.

Inteligentny Rozwój

Polska Wschodnia

Wiedza Edukacja Rozwój

Rozwój kompetencji

Baza Usług Rozwojowych
JUŻ 5 LAT NA POLSKIM RYNKU

550 000
Ofert usług
szkoleniowych
i doradczych

Szkolenia, doradztwo,
coaching, studia,
podyplomowe,

łączy firmy szkoleniowe
z osobami chcącymi rozwijać
kompetencje i kwalifikacje

uslugirozwojowe.parp.gov.pl

w 14 województwach:
• dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów

Operacyjnych
(RPO),
• w RPO realizowane są projekty w ramach tzw. Podmiotowych

możliwość zdalnej

realizacji kursu

• Wsparcie udzielane mikro, małym, średnim przedsiębiorcom

mogą z niej korzystać
pracownicy MŚP,
przedsiębiorcy MŚP
oraz osoby prywatne

Systemów Finansowania (PSF) tj. schematów dystrybucji
środków
z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczonych na
wspieranie rozwoju przedsiębiorców i pracowników.
• Nawet 80 % dofinansowania do usług szkoleniowy

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
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Rozwój kompetencji

Kompetencje dla sektorów

Wsparcie wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji przyczyni się do
wzrostu kompetencji pracowników przedsiębiorstw objętych działaniami.

Nowy start

Wsparcie dla przedsiębiorców, którzy ponieśli porażkę biznesową
i ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą.

Akademia Menadżera MŚP

Zdiagnozować potrzeby MŚP, luki kompetencyjne kadry menedżerskiej.
Przeszkolić menadżerów przedsiębiorstw z sektora MŚP.

Dostępność szansą na rozwój

Aktywizacja przedsiębiorców w obszarze technologii asystujących i
kompensacyjnych oraz uniwersalnego projektowania.

Sukcesja w firmach rodzinnych

Pomoc w zaprojektowaniu sukcesji pod względem prawnym, finansowym
i organizacyjnym.

Akademia Menadżera MMŚP –
kompetencje w zakresie cyfryzacji

Wsparcia szkoleniowego i doradczego w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem,
w tym zasobami ludzkimi dla kadry menedżerskiej w zakresie transformacji cyfrowej oraz
działań wspierających procesy innowacyjne.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
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Na start

Platformy startowe dla nowych pomysłów
Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej
Każda platforma ma inne terminy przyjmowania zgłoszeń

Masz pomysł na innowacyjny produkt
bądź usługę?
Wybierz platformę

Platformy:

• Hub of Talents 2

Co zyskujesz:

indywidualny program inkubacji

• Wschodni Akcelerator Biznesu
Złóż wniosek

• Startup Heroes

opiekę menagera inkubacji,
ekspertów i mentorów

Proces Inkubacji
dostęp do środowiska
start-upowego i dużego
biznesu

MVP i spółka
Zgłoszenia do
31 października 2022 r.
Rozwijaj swój pomysł

Program Operacyjny Polska Wschodnia
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Na start

Platformy startowe dla nowych pomysłów
Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej
Spółki kapitałowe

Dofinansowanie na:
• środki trwałe

• warmińskomazurskie

Efekty:
wdrożenie produktu na rynek –
sprzedaż

• wartości niematerialne i prawne

• podlaskie
• świętokrzyskie

• informację i promocję

sieć kontaktów

• lubelskie

• wynagrodzenia

doświadczenie biznesowe

• podkarpackie

Materiały wideo
Do 1 000 000 zł
Nabór otwarty do
19 maja 2022 r.

Wkład własny
minimum 15%

https://

Program Operacyjny Polska Wschodnia
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Program Polska Wschodnia

Na start
Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej

Zobacz jak firmy rozwinęły się dzięki
Funduszom Europejskim

Sundose
– personalizowane
suplementy diety dostarczane
w modelu abonamentowym

Plantalux
– oprawy LEB COB
do doświetlania roślin
z aplikacją
sterującą

Sundose on the list of top 10
most promising Polish startups EU-Startups!
eu-startups.com

Program Operacyjny Polska Wschodnia
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Na start

Programy Akceleracyjne

Etap I wybór akceleratorów
Etap II wybór startupów

Poland Prize – oferta dla startupów

Ile:

300 000 zł

Indywidualny plan akceleracji

Program umożliwiający
zagranicznym start-upom
rozpoczęcie działalności w Polsce.

Podmioty działające na rzecz rozwoju
gospodarczego lub innowacyjności,
prowadzące działalność na terytorium RP.

Terminy zgłoszeń do 30 czerwca 2022 r.

Kto może otrzymać
dofinansowanie ?
Mikro i małe przedsiębiorstwa

Plan pracy akceleratora oraz Partnera biznesowego z
danym startupem, trwającej nie dłużej, niż 10 miesięcy
od daty zawarcia umowy grantowej.

Branże:
Fintech, Insurtech/Medtech, IT/ICT, Technologie AI, Internet rzeczy
(IIoT), BeautyTech, MARTECH, Augumented reality (AR), Sztuczna
inteligencja (AI), Smart City, Sektor kosmiczny, Biogospodarka,
Biotechnologia farmaceutyczna, Cyberbezpieczeństwo,

• działa w formie spółki kapitałowej, w której co najmniej połowę udziałów lub akcji posiadają osoby, które nie posiadają
polskiego obywatelstwa i co najmniej jeden z członków zarządu spółki nie posiada polskiego obywatelstwa.
• W okresie do 5 lat od dnia jej rejestracji w odpowiednim rejestrze i która nie dokonała podziału zysków
i nie została utworzona w wyniku połączenia.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
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Program Inteligentny Rozwój
Zobacz jak firmy rozwinęły się dzięki
Funduszom Europejskim

Na start
Poland Prize

Bioniczna
proteza ręki Zeus,
zaprojektowana przez
założycieli firmy
Aether Biomedical

Nagroda specjalna
PARP i NCBiR

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
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Dokapitalizowanie

Granty na Eurogranty

Nabór do
11 sierpnia 2022 r.

Pomoc finansowa na pokrycie wydatków
związanych z przygotowaniem projektu do
realizacji w ramach Programu UE

MŚP

Ponad 280 tys. zł

100%

Na co:
Sfinansowanie kosztów przygotowania
Eurograntu, tj. projektu planowanego do
realizacji w ramach jednego z Programów
Unii Europejskiej.

Na:

doradztwo

studium wykonalności lub
dokumentu równoważnego

Programy Unii Europejskiej:
•
•
•
•
•

Kreatywna Europa,
LIFE,
Horyzont Europa,
Single market Programie,
inne programy Unii Europejskiej zarządzane centralnie przez Komisję Europejską.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
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Działalność zagraniczna

Internacjonalizacja MŚP
Każda platforma ma inne terminy przyjmowania zgłoszeń

Planowany II/III kwartał
2022

Promocja
polskich marek produktowych

MŚP z Polski wschodniej

Opracowanie nowego modelu
biznesowego w MŚP związanego
z internacjonalizacją.

targi i misje
Przygotowanie do wdrożenia
nowego modelu biznesowego.

promocja i reklama
Do 800 tys. zł (co najmniej
jeden rynek docelowy spoza
EOG i Szwajcarii)
Do 550 tys. zł (wyłącznie EOG
lub Szwajcaria),

Do 85%

doradztwo

Program Operacyjny Polska Wschodnia
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Fundusze Norweskie

Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich
Każda platforma ma inne terminy przyjmowania zgłoszeń

Nabór do
31 marca 2022 r.

MŚP
• zamknęły jeden rok obrotowy trwający
przynajmniej 12 miesięcy,
• przynajmniej w jednym zamkniętym roku
obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok,
w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia
osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż
równowartość 20 tysięcy euro.

2 000 000 euro

wdrożenie w przedsiębiorstwie
innowacyjnych procesów, produktów,
usług lub rozwiązań, które rozwiną
działalność gospodarczą przedsiębiorcy, w
tym wzrost przychodów, zysku lub
zatrudnienia. Projekty w ramach tego
schematu mogą jednocześnie przyczyniać
się do ograniczenia zanieczyszczenia wód i
ich otoczenia

zwiększenie konkurencyjności msp
prowadzących działalność w obszarze
wód śródlądowych, morskich lub ich
bezpośredniego otoczenia

Środki trwałe

Wartości niematerialne i
prawne

doradztwo

Do 80%

www.parp.gov.pl

Budżet programów

Perspektywa finansowa 2021-2027

FENG

Budżet w mld euro

FERS

Budżet w mld euro

Wkład UE

7, 973

Wkład UE

4, 291

Wkład krajowy

1, 541

Wkład krajowy

0, 844

RAZEM

9, 541

RAZEM

5, 135

FEPW

Budżet w mld euro

Wkład UE

2, 508

Wkład krajowy

0, 443

RAZEM

2, 951

Inteligentny Rozwój

Polska Wschodnia

Wiedza Edukacja Rozwój

2021-2027

Fundusze europejskie
dla nowoczesnej gospodarki (FENG)

Cel główny: „Bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji
gospodarczej oraz regionalnej łączności cyfrowej”

Priorytet 1:
Wsparcie
dla przedsiębiorców

• Kompleksowe projekty dla firm z sektora MŚP oraz ich konsorcjów, obejmujące prace
b+r, zakup infrastruktury b+r, wdrożenie wyników badań, ochronę własności
intelektualnej, rozwój kompetencji pracowników, internacjonalizację, cyfryzację,
zazielenienie firm.

Priorytet 2:
Środowisko
sprzyjające
innowacjom

•
•
•
•
•

Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych MŚP.
Wsparcie potencjału rozwojowego klastrów.
Programy rozwojowe dla startupów i wsparcie indywidualnych innowatorów.
Wsparcie potencjału rozwojowego instytucji otoczenia biznesu.
Granty na Eurogranty dla organizacji badawczych oraz przedsiębiorców.

Inteligentny Rozwój
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Wiedza Edukacja Rozwój

2021-2027

Fundusze europejskie dla Polski Wschodniej

Program skoncentrowany jest na wsparciu wschodniej części Polski, w tym: 5 województw: lubelskie, podkarpackie,
podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie oraz regionu mazowieckiego regionalnego.

Priorytet 1:
Przedsiębiorczość
i innowacje

Kontynuacja Platform Startowych i inwestycje w innowacje w obszarze dizajnu,
gospodarki obiegu zamkniętego i automatyzacji procesów w firmach

Priorytet 2:
Energia i klimat

Zrównoważona mobilność miejska (budowa i rozbudowa zintegrowanych sieci
transportu miejskiego)

Priorytet 3:
Spójna sieć transportowa

Ponadregionalna infrastruktura drogowa (inwestycje
w integrację regionalnych i krajowych układów komunikacyjnych)

Priorytet 4:
Kapitał społeczny,
turystyka, usługi uzdrowiskowe

Uzdrowiska Polski Wschodniej, rozwój produktów turystycznych

Inteligentny Rozwój
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2021-2027

Fundusze europejskie
dla rozwoju społecznego (FERS)

W Programie przewidywanych jest 7 osi priorytetowych. PARP będzie zaangażowana w
realizację obszaru tematycznego: ADAPTACYJNOŚĆ
Działania zaproponowane przez PARP:

• Wsparcie dla przedsiębiorców i pracowników w obszarach kluczowych dla rozwoju społ-gosp. (przedsiębiorcy w
trudnościach (SWO), firmy rodzinne, wsparcie w ramach dyrektywy o odstępności produktów i usług (EAA), szkolenia
działów HR/managerów pod kątem wyzwań dot. zmian demograficznych i przemian w przemyśle, realizacja
rekomendacji rad sektorowych);
• Rozwój kompetencji dot. Zielonej ekonomii (wsparcie szkoleniowo-doradcze w zakresie nisko/zerowej emisyjności i
GOZ, realizacja rekomendacji Rad Sektorowych);
• Rozwój i upowszechnienie Bazy Usług Rozwojowych;
• Wsparcie systemu rad ds. kompetencji (działalność Rady Programowej i Rad Sektorowych); prowadzenie badań nt.
przyszłości rynku pracy;
• Pilotaż Indywidualnych Kont Rozwojowych.

Inteligentny Rozwój

Polska Wschodnia

Wiedza Edukacja Rozwój

POMOC

FAQ

Livechat

faq.parp.gov.pl/

bezzwłocznie uzyskasz
odpowiedź na ogólne
pytania

baza pytań
i odpowiedzi

Infolinia PARP
Punkt informacyjny Poznań

801 332 202
22 574 07 07

Zapraszamy!
www.parp.gov.pl

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

Inteligentny Rozwój

Polska Wschodnia

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

Wiedza Edukacja Rozwój

Obserwuj nas
YouTube 9 934
Twitter: 11 700
LinkedIn: 25 443

Facebook: 97 359

www.parp.gov.pl

uslugirozwojowe.parp.gov.pl

www.parp.gov.pl/een

akademia.parp.gov.pl

KONTAKT
Infolinia PARP
801 332 202
22 574 07 07

parp.gov.pl/kontakt

