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Jesteś przedsiębiorcą. Potrzebujesz wsparcia 
dla swojego biznesu? Przyszedł czas na 
rozwój firmy? Szukasz możliwości pozyskania 
nowych klientów, rozszerzenia działalności 
lub pozyskania partnera?

polska Agencja rozwoju przedsiębiorczości 
jako instytucja pośrednicząca, uczestniczy 
w przekazywaniu środków unijnych, dzięki 
którym wsparcie otrzymują mikro, małe 
i średnie przedsiębiorstwa. Wsparcie 
pochodzące z Funduszy europejskich 
obejmuje niemal wszystkie etapy rozwoju 
przedsiębiorstwa, stwarzając możliwości 
realizacji pomysłów biznesowych, od 
koncepcji po komercjalizację. zadania te 
realizowane są w ramach trzech programów 
współfinansowanych ze środków europejskich 
a także innych instrumentów pomocy, 
finansowanych ze środków krajowych 
i międzynarodowych. 

oferujemy następujące rodzaje wsparcia:

działania realizowane 
w ramach programu 
operacyjnego Inteligentny 
rozwój

Na start
Mikro lub mały przedsiębiorca może rozpocząć 
rozwój firmy dzięki środkom unijnym 
skierowanym dla startupów. 
obecnie realizowane są programy Akceleracyjne 
– Poland Prize. Akcelerator (operator) dzięki 
swojemu doświadczeniu w akceleracji 
biznesowej oraz znajomości potencjału branż 
aktywizuje firmy w ich rozwoju. 
celem programu jest zachęcenie zagranicznych 
startupów do prowadzenia biznesu w polsce 
m.in. dzięki wsparciu w rozpoczęciu i rozwoju 
działalności oraz włączeniu w polski ekosystem 
startupowy.
program akceleracji poland prize jest podzielony 
na 2 etapy.

Etap I obejmuje:

▶ soft-landing – działania o charakterze 
pomostowym, mające zapewnić startupom 
niezbędne warunki dla podjęcia właściwej 
działalności biznesowej, uwzględniające m.in. 
wsparcie tzw. „konsjerża” (dedykowany doradca 
– opiekun startupu),

▶ rozwój – zindywidualizowane działania 
niezbędne dla rozwinięcia działalności startupu 
w polsce, związane np. z budową zespołu 
startupu lub podnoszeniem jego kompetencji, 
nawiązywaniem relacji, rozwojem produktu 
startupu, promocją oraz pozyskaniem przez 
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startup partnera biznesowego (odbiorcy 
technologii lub inwestora).

W ramach etapu i startup może otrzymać 
grant pieniężny w kwocie nie wyższej, niż 
50 tys. zł, przeznaczony na pokrycie kosztów 
niezbędnych dla realizacji trwających do 3 
miesięcy działań w ramach komponentu 
soft-landing oraz rozwój.

etap ii jest dedykowany startupom, które 
w efekcie realizacji etapu i nawiązały 
udokumentowaną współpracę z partnerem 
biznesowym (odbiorcą technologii lub 
inwestorem).

Etap II obejmuje:

▶ akcelerację - profesjonalne działania opisane 
indywidualnym planem Akceleracji, mające 
umożliwić pilotażowe wdrożenie rozwiązania 
startupu u odbiorcy technologii i/lub 
pozyskanie kapitału od inwestora,

▶ postakcelerację – działania zmierzające 
do zmaksymalizowania rezultatów projektu 
osiągniętych przez startup w wyniku 
Akceleracji, przewidujące np. kontynuację lub 
rozszerzenie wybranych działań rozwojowych 
startupu lub utrzymanie ich efektów.

W ramach ii etapu startup może otrzymać 
grant pieniężny w kwocie nie wyższej, 
niż 250 tys. zł, przeznaczony na pokrycie 
kosztów działań w zakresie akceleracji, 
niezbędnych dla przeprowadzenia 
pilotażowego wdrożenia rozwiązania 
startupu u odbiorcy technologii i/lub 
pozyskania przez startup kapitału od 
inwestora.

startupy mogą zgłaszać się do poland prize za 
pośrednictwem doświadczonych operatorów 
(akceleratorów), wyspecjalizowanych w różnych 
branżach, zlokalizowanych w Warszawie, 
Krakowie, Gdańsku, Łodzi, rzeszowie, Kielcach, 
Lublinie, poznaniu.

Nabór wniosków trwa do 30 czerwca 2022 r.

https://poir.parp.gov.pl/component/grants/grants/poland-prize#programy


dokapitalizowanie
w Grantach na eurogranty projekty mogą 
otrzymać dofinansowanie zwiększające 
innowacyjność i umiędzynarodowienie 
polskich przedsiębiorców z sektora Mśp, 
poprzez zwiększenie udziału tych podmiotów 
w programach Ue zarządzanych z poziomu 
Komisji europejskiej (niefinansowanych ze 
środków Funduszy strukturalnych). celem 
konkursu jest sfinansowanie kosztów 
przygotowania projektu planowanego do 
realizacji w ramach jednego z programów 
Unii europejskiej, w szczególności: Horyzont 
europa, single Market programme, Kreatywna 
europa, LiFe. 

Możliwe jest sfinansowanie kosztów 
opracowania studium wykonalności jak 
i kosztów tłumaczenia dokumentacji 
aplikacyjnej przedkładanej organizatorowi 
konkursu.
 

Można otrzymać maksymalnie 280 060 zł

Wnioski można składać do 11 sierpnia 2022 r.

działania realizowane 
w ramach programu 
operacyjnego wiedza 
edukacja rozwój

na rozwój 
kompetencji
rozwój kompetencji i podnoszenie kwalifikacji 
pracodawców i ich pracowników to jeden 
z elementów budowania firmy. szkolenia, 
studia, coaching, mentoring, warsztaty, kursy, 
można w nich uczestniczyć zapisując się za 
pośrednictwem bazy Usług rozwojowych. Do 
systemu bUr co miesiąc wpisuje się
średnio 11 tys. nowych usług rozwojowych. 
zaufało nam już blisko 90 tysięcy 
przedsiębiorstw, które chcą zdobywać nowe 
umiejętności lub udoskonalać te, które już 
posiadają. Agencja prowadzi bazę z ofertą usług 
rozwojowych, na które przedsiębiorca i jego 
pracownicy mogą pozyskać dofinansowanie 
w swoim województwie.

dzięki szkoleniom i doradztwu, oferowanym 
w Akademia Menadżera Mśp zdiagnozowane 
zostaną potrzeby przedsiębiorstwa, wskazane 
luki kompetencyjne oraz podniesione 
kwalifikacje właścicieli czy kadry menedżerskiej 
lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska 
kierowniczego. 
Formularz zgłoszeniowy udostępniony jest na 
stronie działania. 

chętni mogą przesyłać swoje dane do 31 
maja 2022 r. 
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sukcesja w firmach rodzinnych to pomoc, która 
pozwala zaplanować przekazanie następcom 
swojego przedsiębiorstwa, korzystając ze 
szkoleń i doradztwa w zakresie sukcesji 
w firmach rodzinnych. Wsparcie przeznaczone 
jest na projekt procesu sukcesji w wymiarze 
prawnym, finansowym, organizacyjnym 
oraz psychologicznym, a także na projekty 
szkoleniowe lub doradcze, zwiększające 
zdolności adaptacyjne firm rodzinnych 
z sektora MMśp w sukcesji. 

zgłoszenia można przesyłać 
do marca 2023 r.

Analiza potrzeb przedsiębiorców, którzy – po 
wcześniejszym niepowodzeniu – zaczynają 
ponownie biznes, wskazuje, że potrzebują 
zupełnie innych usług niż osoby, które 
w biznesie dopiero stawiają swoje pierwsze 
kroki. Wracający do biznesu przedsiębiorcy 
potrzebują wsparcia o charakterze 
psychologicznym i szkoleniowo-doradczym, 
w taki sposób, aby wyeliminować czynniki, 
które spowodowały konieczność zamknięcia 
wcześniej prowadzonej firmy. 
Takie działania oferuje Nowy start. jest to 
ułatwienie przedsiębiorcom ponownego 
podjęcia działalności gospodarczej i wsparcie 
pozwalające uniknąć błędów, które 
doprowadziły do niepowodzenia w poprzednim 
biznesie. 

Konkurs dla przedsiębiorców trwa do 30 
listopada 2022 r.

celem kolejnego konkursu, który wpływa 
na rozwój kompetencji – Kompetencje 
dla sektorów – jest dofinansowanie (za 
pośrednictwem operatorów) wsparcia 
dla mikro-, małych, średnich i dużych 
przedsiębiorstw w obszarze szkoleń, doradztwa 
i studiów podyplomowych. Wsparcie 
wynikające z rekomendacji sektorowych rad 
ds. Kompetencji przyczyni się do wzrostu 
kompetencji pracowników przedsiębiorstw 
objętych działaniami. 

obecnie prowadzony jest konkurs 
Kompetencje dla sektorów (do 31 sierpnia 
2023 r.) oraz Kompetencje dla sektorów 2 
(do 30 czerwca 2022 r.).

Aktywizacja przedsiębiorców w obszarze 
technologii asystujących i kompensacyjnych 
oraz uniwersalnego projektowania to domena 
konkursu dostępność szansą na rozwój. 
Wybrane podmioty przeprowadzą działania 
szkoleniowe i doradcze dla przedsiębiorców 
z zakresu działań innowacyjnych lub 
rozwojowych. 

Wnioski można składać do września 2022 r.

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/sukcesja-w-firmach-rodzinnych
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/nowy-start-1
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https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow-2
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/dostepnosc-szansa-na-rozwoj-oferta-dla-przedsiebiorcow


Wyposażenie kadry menadżerskiej 
i właścicielskiej oraz pracowników, którzy 
planowani są do objęcia funkcji kierowniczych 
w wiedzę, umiejętności związane ze 
skutecznym wdrażaniem transformacji cyfrowej 
w firmie możliwe jest w ramach Akademii 
Menadżera MMśp – kompetencje w zakresie 
cyfryzacji.

W ramach projektu możliwe jest 
dofinansowanie (za pośrednictwem 
operatorów) szkoleń i doradztwa dla mikro-, 
małych- lub średnich przedsiębiorców 
w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, 
w tym zasobami ludzkimi dla kadry 
menedżerskiej w zakresie transformacji 
cyfrowej oraz działań wspierających procesy 
innowacyjne w firmie.

Wnioski można składać do 30 września 2023 r.

dzięki szkoleniom i doradztwu w ramach 
projektu Krajowe zamówienia publiczne 
czy Międzynarodowe zamówienia publiczne 
przedsiębiorstwo nabędzie kompetencje 

pozwalające zdobyć przewagę konkurencyjną 
na rynku. Udział w zamówieniach publicznych 
stanowi dla firm źródło stabilnych dochodów 
i pozwala na zdobywanie nowych kontraktów.
działania obejmują m.in.: jak przygotowywać 
i składać oferty przetargowe czy weryfikację 
lokalnych warunków związanych z realizacją 
konkretnego zamówienia publicznego.

Wnioski można składać: 
Krajowe zamówienia publiczne do września 
2022 r.
Międzynarodowe zamówienia publiczne do  
14 maja 2023 r. 

system Wczesnego ostrzegania MMśp 
w okresowych trudnościach to nowy projekt 
oferujący wsparcie w formule kompleksowej, 
zindywidualizowanej usługi doradczej 
o nazwie „system wczesnego ostrzegania dla 
przedsiębiorstw w okresowych trudnościach 
(sWo)”. celem projektu jest realizacja zadań 
związanych z zapobieganiem na wczesnym 
etapie sytuacjom kryzysowym wśród 
mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, 
znajdujących się w okresowych trudnościach 
oraz wyposażenie menadżerów (właścicieli lub 
osób zarządzających, osób decyzyjnych) tych 
przedsiębiorstw w kompetencje niezbędne 
do wczesnego zapobiegania sytuacjom 
kryzysowym w ich firmach oraz podejmowania 
działań prewencyjnych.

Wnioski można składać zgodnie 
z terminami zgłoszeń wskazanymi 
na stronie www.power.parp.gov.pl

Konkursy realizowane w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój są 
przeznaczone dla przedsiębiorców, którzy 
stawiają na rozwój kompetencji.

https://power.parp.gov.pl/component/grants/grants/akademia-menadzera-mmsp-kompetencje-w-zakresie-cyfryzacji-oferta-dla-przedsiebiorcow
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Na odrębne wsparcie 
może liczyć innowacyjna 
przedsiębiorczość 
w makroregionie 
polski Wschodniej.

platformy startowe dla nowych pomysłów 
wspierają młode innowacyjne pomysły. 
dzielą się swoją wiedzą, doświadczeniem 
i z powodzeniem angażują w powstawanie 
nowych spółek na terenie województw 
lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, 
świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. 
Wsparcie obejmuje usługi - podstawowe 
i specjalistyczne nawet do kwoty 800 000 zł, 
na rozwój pomysłu do fazy MVp. 

Nabór wniosków trwa do 31 października 
2022 r. obecnie można składać wnioski do 
czterech platform: Wschodni Akcelerator 
biznesu, Hub of Talents 2, startup Heroes,
Unicorn Hub.

pomysłodawcy, którzy z sukcesem przeszli 
inkubację w platformach startowych i założyli 
firmę, mogą wziąć udział w działaniach rozwój 
startupów w polsce Wschodniej. Firmy te 
mogą też liczyć na wsparcie finansowe do 
kwoty 1 mln zł i rozwój produktu oraz ekspansję 
przedsiębiorstwa. 

Nabór kończy się 19 maja 2022 r.

Na start

Polska jest jednym z kilkunastu krajów, które 
realizują programy wparcia finansowane 
przez Rząd Norwegii i rządy krajów EOG.

program ,,rozwój przedsiębiorczości 
i innowacje’’ jest realizowany w ramach 
Norweskiego Mechanizmu Finansowego 
2014-2021 i Mechanizmu Finansowego 
europejskiego obszaru Gospodarczego 

2014-2021.

nowe produkty 
i inwestycje

celem konkursu dla Mśp jest zwiększenie 
konkurencyjności przedsiębiorców 
prowadzących działalność w obszarze 
wód śródlądowych, morskich lub ich 
bezpośredniego otoczenia poprzez realizację 
działań prowadzących do wdrożenia 
w przedsiębiorstwie innowacyjnych 
procesów, produktów, usług lub rozwiązań, 
które prowadzą do rozwoju działalności 
gospodarczej przedsiębiorcy, w szczególności 
wzrostu przychodów, zysku lub zatrudnienia. 
projekty w ramach tego schematu mogą 
jednocześnie przyczyniać się do ograniczenia 
zanieczyszczenia wód morskich, śródlądowych 
lub ich bezpośredniego otoczenia.

Wnioski można składać od 1 lutego 2022 do 
31 marca 2022 r. 

innowacje w obszarze wód 
śródlądowych lub morskich 
– blue Growth 

https://popw.parp.gov.pl/component/grants/grants/platformy-startowe
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kojarzenie 
przedsiębiorstw – 
enterprise europe 
network
pArp, jako aktywny uczestnik narodowego 
systemu innowacji, kontynuuje współpracę 
z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami 
zajmującymi się wspieraniem innowacyjności 
i przedsiębiorczości, partnerami z otoczenia 
społeczno-gospodarczego (instytucjami 
okołobiznesowymi, środowiskiem naukowym, 
podmiotami świadczącymi usługi innowacyjne 
dla przedsiębiorstw). zadania są realizowane 
we współpracy z siecią enterprise europe 
Network. pArp wspiera polskie firmy w ich 
promocji na rynkach zagranicznych poprzez 
organizację stoisk informacyjno-promocyjnych 
na wybranych międzynarodowych targach 
i konferencjach dla branży iT/icT oraz branży 
medycznej. pomaga w znalezieniu partnerów 
do współpracy gospodarczej i transferu 
technologii.

promocja 
branży it/ict 
pArp jest realizatorem branżowego programu 
promocji dla sektora iT/icT. działania 
realizowane w ramach programu mają na 
celu promocję polskiego sektora iT za granicą 
i obejmują przede wszystkim organizację stoisk 
informacyjno-promocyjnych na wybranych 
branżowych targach i konferencjach.

dostępność plus 
przedsiębiorcy mogą w ramach tego programu 
uzyskać środki finansowe na realizację 
projektów mających na celu podniesienie 
jakości życia osób o szczególnych potrzebach, 
w tym osób starszych i osób z trwałymi lub 
czasowymi trudnościami w zakresie mobilności 
lub percepcji.

agencja uczestniczy 
w realizacji założeń 
rządowego programu 
dostępność plus 
2018 – 2025

https://www.een.org.pl/
https://www.een.org.pl/
https://www.een.org.pl/
https://www.een.org.pl/
https://ict.trade.gov.pl/pl/
https://ict.trade.gov.pl/pl/
https://www.parp.gov.pl/component/site/site/dostepnosc-plus


centrum rozwoju 
małych i średnich 
przedsiębiorstw 
prowadzone przez pArp centrum rozwoju 
Mśp jest inicjatywą mającą na celu 
zintegrowanie narzędzi informacyjnych 
i szkoleniowych pArp oraz rozwój nowych 
usług informacyjnych i szkoleniowych 
kierowanych do małych i średnich 
przedsiębiorstw. centrum rozwoju Mśp 
prowadzi działalność informacyjno-edukacyjną 
w postaci seminariów, webinariów, warsztatów 
i konferencji, poświęconych tematyce istotnej 
dla przedsiębiorstw.

akademia ParP 
portal edukacyjny Akademia pArp – to 
system bezpłatnych szkoleń internetowych 
dla małych i średnich przedsiębiorstw, 
cieszący się ogromnym zainteresowaniem 
wśród jego odbiorców. dostępne są kursy 
obejmujące zróżnicowaną tematykę, w tym 
m.in. Media społecznościowe w biznesie, 
Negocjacje handlowe w Mśp, Krajowe 

baza usług 
rozwojowych
bUr to narzędzie służące do podniesienia 
kompetencji pracowników oraz pracodawców 
w sposób łatwy, szybki i w pełni odpowiadający 
na potrzeby rynkowe. Mikro, mali i średni 
przedsiębiorcy i ich pracownicy, partnerzy 
społeczni zgodnie z definicją w poWer, 
podmioty świadczące usługi rozwojowe mogą 
korzystać z bazy ofert usług rozwojowych 
świadczonych w różnorodnych formach (m.in. 
szkoleń, kursów zawodowych, doradztwa, 
studiów podyplomowych, mentoringu czy 
coachingu). Na udział w wybranych kursach 
można otrzymać dofinansowanie.

zamówienia publiczne, prawo pracy w Mśp. To 
kolejna możliwość, z której mogą skorzystać 
wszystkie osoby, pragnące rozwijać swoje 
kompetencje pogłębiać wiedzę, z takich 
obszarów jak marketing, zarządzanie, finanse 
czy biznes. W obecnej ofercie znajduje się 
46 kursów. Wszystkie z nich są na bieżąco 
sprawdzane i aktualizowane przez ekspertów 
merytorycznych. ich popularność ciągle rośnie, 
a zadowolonych użytkowników przybywa 
z każdym dniem – portal odnotował już ponad 
86 000 zarejestrowanych kursantów. w 2022 
roku zaplanowaliśmy uruchomienie 13 nowych 
kursów e-learningowych.

https://www.parp.gov.pl/
https://www.parp.gov.pl/
https://www.parp.gov.pl/
https://akademia.parp.gov.pl/login/
https://www.parp.gov.pl/
https://akademia.parp.gov.pl/login/
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/


badania 
i ewaluacje 
realizowane przez pArp badania 
i ewaluacje dostarczają wiedzy niezbędnej 
w procesach programowania polityk rozwoju, 
instrumentów wsparcia i regulacji w obszarze 
przedsiębiorczości. pArp prowadzi także 
działalność wydawniczą i wydaje bezpłatne 
publikacje z zakresu prowadzenia działalności, 
zarządzania, problematyki innowacyjności 
i konkurencyjności, nowoczesnych technologii 
i badań oraz danych na temat rynku Mśp. są 
one dostępne są na stronie parp.gov.pl.

chcąc wyróżnić najlepszych 
pracodawców i firmy 
tworzące nowe produkty 
organizujemy konkursy 
własne.

od lat organizujemy konkursy Pracodawca 
jutra i polski produkt przyszłości gdzie 
doceniamy i nagradzamy innowacyjne 
rozwiązania wprowadzane przez polskie 
firmy oraz najciekawsze inicjatywy z zakresu 
współpracy biznesu z edukacją.

instrumenty 
przygotowujące 
do prowadzenia 
działalności 
gospodarczej 

erasmus Global 

celem jest rozwinięcie współpracy między 
dwoma przedsiębiorcami (początkującego 
i doświadczonego) podczas 1–3–miesięcznego 
pobytu, co pomaga młodemu przedsiębiorcy 
zdobyć umiejętności potrzebne do 
prowadzenia małej firmy. przedsiębiorca 
przyjmujący korzysta ze świeżych perspektyw 
swojej działalności, współpracy z partnerami 
zagranicznymi i poznawania nowych rynków. 
Udział mogą wziąć młodzi przedsiębiorcy, 
dopiero planujący założenie własnej firmy 
lub mający mniej niż 3 lata doświadczenia 
w prowadzeniu działalności gospodarczej 
oraz doświadczeni przedsiębiorcy, którzy są 
właścicielami i zarządzają małym lub średnim 
przedsiębiorstwem z siedzibą w UsA (stany 
Nowy Jork i Kalifornia), singapurze, izraelu, 
Korei południowej, Kanadzie (stany Kolumbia 
brytyjska i Quebec) oraz na Tajwanie. 
Kwota wsparcia 3000 euro. 

zakończenie programu 13 marca 2024 r. 

erasmus dla młodych 
przedsiębiorców

celem konkursu jest sfinansowanie przyszłym 
i początkującym przedsiębiorcom możliwości 

https://www.parp.gov.pl/component/publications/publications/?type=2#filter-publications
https://www.parp.gov.pl/component/site/site/pracodawca-jutra
https://www.parp.gov.pl/component/site/site/pracodawca-jutra
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/konkurs-ppp
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/erasmus-global
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/erasmus-dla-mlodych-przedsiebiorcow
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/erasmus-dla-mlodych-przedsiebiorcow


planowana 
oferta ParP
Internacjonalizacja 
Mśp - popW

Kompleksowe, indywidualne, profilowane 
pod odbiorcę działania. Wsparcie związane 
z opracowaniem i przygotowaniem do 
wdrożenia nowego modelu biznesowego 
w Mśp związanego z internacjonalizacją 
ich działalności. Możliwy jest również udział 
w międzynarodowych targach, wystawach 
lub misjach gospodarczych. 
celem konkursu internacjonalizacja Mśp 
będzie sfinansowanie kosztów wprowadzenia 
na nowe rynki zagraniczne produktów 
lub usług firm działających na obszarze 
województw: warmińsko-mazurskiego, 
podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego 
i podkarpackiego.
Możliwa kwota dofinansowania to 800 000 zł.

planowane ogłoszenie konkursu ii/iii kwartał 
2022 r.

nowa perspektywa 
finansowa 2021-2027

W priorytecie 1 pArp będzie wspierała Mśp 
w realizacji kompleksowych projektów 
o charakterze badawczo-rozwojowym 
lub wdrożeniowym, które w zależności od 
preferencji wnioskodawcy, będą mogły zostać 
uzupełnione o dodatkowe moduły z zakresu: 
zakupu infrastruktury badawczo-rozwojowej, 
digitalizacji, gospodarki obiegu zamkniętego, 
czy umiędzynarodowienia działalności. 

W tym priorytecie przewiduje się nowatorskie 
podejście do projektów przedsiębiorstw, którzy 
będą mogli w elastyczny sposób zaprojektować 
swoje potrzeby w ramach wspomnianego 
wachlarza modułów tematycznych.
Wsparcie w postaci projektów modułowych. 
przedsiębiorca na podstawie własnych potrzeb 
i strategii rozwoju sam decyduje o zakresie 
projektu. projekt musi realizować co najmniej 
jeden moduł obowiązkowy. 
Możliwa realizacja projektów liniowych oraz 
nieliniowych.

feng 
(Fundusze Europejskie dla 
Nowoczesnej Gospodarki)

PARP będzie zaangażowana w realizację 
trzech krajowych programów operacyjnych 
oraz w Krajowy Plan Odbudowy.

uczenia się od doświadczonych ludzi biznesu, 
prowadzących firmy w innych państwach.

Uzyskasz comiesięczne wsparcie finansowe 
w kwocie od 530 euro do 1100 euro 
(w zależności od wybranego kraju), nową 
specjalistyczną wiedzę i umiejętności.
będziesz miał możliwość zbudowania 
sieci kontaktów i silnych relacji jak również 
udoskonalisz umiejętności językowe,
Maksymalna długość pobytu za granicą wynosi 
6 miesięcy.

zakończenie programu 31 stycznia 2023 r.



W priorytecie 2 oferowane będą działania na 
rzecz startupów na różnych etapach rozwoju 
(od wsparcia indywidualnych innowatorów, 
przez start-upy pracujące nad pierwszym 
produktem, po firmy typu scale-up, które 
przeszły już walidację rynkową i budują swój 
potencjał na szerszą skalę. W większym 
stopniu, niż w mijającej perspektywie, 
oferowane będą instrumenty dla klastrów 
oraz instytucji otoczenia biznesu, w tym sieci 
ediH (european digital innovation Hubs), 
a także internacjonalizacji oraz uczestnictwa 
w programach Unii europejskiej, zarządzanych 
przez Komisję europejską. 

Wsparcie w ramach 8 bloków tematycznych:

▶ zwiększenie zdolności sektora nauki 
do współpracy. 

▶ Wsparcie inicjatyw wyselekcjonowanych 
na poziomie Unii europejskiej. 

▶ Alternatywne metody finansowania 
i realizacji prac badawczo-rozwojowych. 

▶ wsparcie internacjonalizacji i transferu 
technologii. 

▶ programy rozwoju dla innowacyjnych spółek 
(start-up/scale-up). 

▶ Finansowanie innowacyjnej działalności Msp 
z wykorzystaniem instrumentów finansowych. 

▶ projekty pilotażowe i monitoringowe, 
akademie innowacji. 

▶ rozwój przedsiębiorstw poprzez wsparcie 
klastrów i ośrodków innowacji.

W ramach ii osi realizowane będą działania 
o charakterze konkursowym oraz projekty 
pozakonkursowe.

Wsparcie będzie udzielane w formie:

▶ dotacji, 
▶ instrumentów finansowych, 
▶ form mieszanych.

W programie FeNG w szerszym zakresie 
będzie kontynuowana aktywność pArp na 
rzecz rozwoju polskiego ekosystemu innowacji. 

Tematyka specjalnych, pozakonkursowych 
projektów będzie dotyczyć identyfikacji 
nowych potrzeb w gospodarce i pilotażowego 
uruchamiania instrumentów wsparcia. będzie 
to szansa dla tych przedsiębiorców, którzy 
wychodzą z bardzo nowatorskimi koncepcjami, 
nowymi modelami biznesowymi i chcą dzielić 
się wiedzą z innymi uczestnikami ekosystemu 
innowacji. 

Prace B+R
Wdrożenie innowacji
Infrastruktura B+R
Kompetencje
Internacjonalizacja
Cyfryzacja
Zielona niskoemisyjna gospodarka

FepW to program stanowiący kontynuację 
wsparcia dla 5 województw (lubelskie, 
podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie 
i warmińsko-mazurskie), mający na celu 
przyspieszenie ich rozwoju. Nowością jest 
włączenie do programu na lata 2021-2027 
części Mazowsza – bez Warszawy i przyległych 
powiatów, jako 6 województwa.

fepw 
(Fundusze Europejskie 
dla Polski Wschodniej)



W programie przewidziano wsparcie 
w następujących obszarach:

▶ przedsiębiorczość: wsparcie start-upów 
w ramach platform startowych dla nowych 
pomysłów, wykorzystanie procesów 
wzorniczych w Mśp, automatyzacja 
i robotyzacja procesów produkcyjnych 
w polskich firmach, transformacja modeli 
biznesowych w kierunku Gospodarki obiegu 
zamkniętego;

▶ transformacji transportu miejskiego 
w kierunku gospodarki zeroemisyjnej, 
jak i powstania spójnej drogowej sieci 
transportowej dróg wojewódzkich;

▶ wsparcie infrastruktury usług sanatoryjnych 
i uzdrowiskowych oraz inwestycje w rozwój 
turystycznych szlaków tematycznych.

praca, edukacja, zdrowie oraz dostępność 
– to główne obszary Fers, następcy poWer. 
planowane programy na rzecz przedsiębiorstw 
będą wpierały w szczególności inicjatywy 
na rzecz rozwoju kompetencji związanych 
z rozwojem gospodarki nisko i zero-emisyjnej, 
w tym gospodarki o obiegu zamkniętym, 
a także zapewnienia równego dostępu do 
wybranych produktów i usług, zgodnie 
z założeniami europejskiego Aktu 
o dostępności (dyrektywa eAA). 
zakładana jest również kontynuacja 
systemowych rozwiązań wypracowanych 

w po Wer, takich jak: baza Usług 
rozwojowych, system rad ds. kompetencji, 
w tym projektów badawczych z zakresu 
monitorowania rynku pracy.

pArp planuje uruchomienie projektów gdzie 
mikro, mali i średni przedsiębiorcy będą mogli 
uzyskać środki na inwestycje we wdrażanie 
technologii i innowacji środowiskowych, 
w tym związanych z Gospodarką obiegu 
zamkniętego, których efektem będzie 
lepsza gospodarka materiałowa, zwiększenie 
efektywności energetycznej i zmiana filozofii 
firmy w kierunku zero waste. 
W ramach Kpo przedsiębiorcy będą mogli 
również sfinansować inwestycje umożliwiające 
wprowadzenie, rozszerzenie pracy zdalnej w 
firmach.

Wsparcie będzie obejmowało:
▶ doradztwo w postaci analizy 

przedwdrożeniowej procesów w firmie, które 
mogą zostać zdigitalizowane w kontekście 
pracy zdalnej, 

▶ szkolenia dla pracowników i kierownictwa
w zakresie pracy zdalnej, m.in.: z zarządzania 
zespołem zdalnym, sprzedaż online, 
komunikacja online z klientami, 

▶ zakup licencji i oprogramowania
umożliwiającego zdalną komunikację i pracę 
pomiędzy pracownikami i klientami.  

szczegóły w przygotowaniu. zapraszamy do 
śledzenia strony www.parp.gov.pl

zaangażowanie parp 
we wdrażanie fers 
(Fundusze Europejskie dla 
Rozwoju Społecznego)

krajowy plan odbudowy 
(kPo)

http://www.parp.gov.pl


zachęcamy 
do kontaktu!

Materiały multimedialne takie jak filmy, 
instruktaże, webinaria znajdują się na kanale 
pArp YouTube.

zapraszamy na naszą stronę internetową 

www.parp.gov.pl 

śledź nas na: 

Więcej informacji o ofercie pArp można uzyskać:

▶ Na Infolinii PARP
od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 8:30 do 16:30
tel. 801 332 202
tel. 22 574 07 07

▶ W Punkcie Informacyjnym 
biuro regionalne pArp w poznaniu
world Trade center
ul. bukowska 12 lok. 127, 60-810 poznań
od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 8:30 do 16:30
tel. 61 291 00 39

▶ Zarezerwuj rozmowę – oddzwonimy
– okno na stronach pArp

▶ Na Livechacie 
– okno na stronach pArp

▶ w sieci Enterprise Europe Network 
– największej na świecie sieci wspierającej 
Mśp w internacjonalizacji:
tel. 22 432 71 02
e-mail: een@parp.gov.pl

▶ bądź na bieżąco i zapisz się do Newslettera

▶ czytaj Biuletyn „Twój biznes”

▶ Infolinia Polskiego Funduszu Rozwoju

W związku z przynależnością pArp do Grupy pFr 
pytania ogólne dotyczące działań realizowanych 
przez Agencję można także kierować do infolinii 
polskiego Funduszu rozwoju: 0 800 800 120.

https://www.youtube.com/user/parpgovpl
http://parp.gov.pl
https://www.parp.gov.pl/index.php/component/parpabout/?view=infolinia
https://www.parp.gov.pl/punkt_informacyjny
http://parp.gov.pl/poznan
https://www.een.org.pl/een/kontakt
https://www.parp.gov.pl/component/site/site/twoj-biznes
https://pfr.pl/
https://twitter.com/parpgovpl
https://www.youtube.com/user/parpgovpl
https://www.instagram.com/parp_partnerwsukcesie/
https://www.linkedin.com/company/polish-agency-for-enterprise-development/
https://www.facebook.com/parpgovpl


Więcej informacji o Funduszach 
europejskich znajdziecie państwo:

W Punktach Informacyjnych 
Funduszy Europejskich 
– sieć informacyjna działająca 
w całej polsce. Wyszukiwarka PIFE.

Na stronie 
www.funduszeeuropejskie.gov.pl

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/punkty#/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/punkty#/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/
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