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w latach  
2014-2020

Program Budżet w zł
Wykorzystany  

budżet w zł
%

Inteligentny  
Rozwój

6,20 mld 2,7 mld 43,33

Polska  
Wschodnia

6,8 mld 4,47 mld 65,72

Wiedza  
Edukacja Rozwój

0,57 mld 0,16 mld 29,04

Programy: Inteligentny Rozwój,
Polska Wschodnia, Wiedza Edukacja Rozwój

13,6 mld zł
Perspektywa finansowa 2014-2020 – wykorzystanie budżetu PARP



PARP w liczbach – budżet w podziale  
na obszary wsparcia

Oferta PARP

Innowacje
7, 2 mld

55,3%
Infrastruktura  

i transport
3,68 mld 
27,9%

Internacjonalizacja
Start-up 1, 1 mld

1,02 mld 8,2%
4,6%

Kapitał ludzki
0,58 mld

4,1%

% Alokacji  
PARP  
(PLN)



Oferta PARP
z funduszy UE  
w latach  
2014-2020

start-upy design
inwestycje  

w innowacje

usługi
inter-

nacjonalizacja
podnoszenie  
kompetenji



Programy akceleracyjne

Start-upy

Obejmuje koszty akceleracji i usług doradczych oraz
granty dla start-upów.
Dzięki współpracy ze średnimi i dużymi firmami start-
upy otrzymają unikalną wiedzę, która pomoże w
biznesowym wykorzystaniu ich rozwiązań i da realną
szansę na zwiększenie skali działalności.



Platformy startowe dla nowych pomysłów

Start-upy

Platformy startowe oferują pakiet usług, w skład 
których wchodzą m.in.:

•pomoc w stworzeniu fundamentów biznesowych 
przedsięwzięcia
•specjalistyczne usługi indywidualnie dopasowane do 
pomysłu
•warsztaty i szkolenia z zakresu wystąpień 
publicznych oraz prezentacji swojego projektu
•mentoring
•obsługa księgowa, podatkowa i prawna
•pomoc w stworzeniu elementów identyfikacji 
korporacyjnej
•zapewnienie powierzchni biurowej do rozwoju 
startupu



MŚP (z pozytywną rekomendacją platformy startowej)

koszty kwalifikowalne do 85% (800 tys. zł)  
rozliczenie projektu – zaliczka, refundacja

Koszty: usługi doradcze, środki trwałe, usługi informatyczne, działania  
informacyjno-promocyjne, wynagrodzenia.

Wdrożenie na rynek produktu, przygotowanego w ramach programu  
akceleracji w jednej z Platform startowych dla nowych pomysłów.

Rozwój Start-upów w Polsce Wschodniej

Start-upy

Kto?

Ile?

Dofinan-
sowanie



Design

Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo

• uzyskanie doradztwa polegającego na przeprowadzeniu 
profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu 
opracowanie nowego projektu wzorniczego, 

• uzyskanie doradztwa w zakresie wdrożenia nowego lub 
znacząco ulepszonego produktu, 

• realizacja inwestycji początkowej niezbędnej do wdrożenia 
nowego lub znacząco ulepszonego produktu

Design dla przedsiębiorców

Kto?

Na co?

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 60 tys. zł.
Maksymalna wartości kosztów kwalifikowanych projektów wynosi 1 500 tys. zł 
(w tym: maksymalnie na usługi doradcze 500 tyś. zł oraz maksymalnie do 1 mln zł 
na inwestycję). 

Maksymalna intensywność dofinansowania:
• 85% kosztów kwalifikowalnych na usługi doradcze,
• w zakresie inwestycji początkowej - zgodna z mapą pomocy regionalnej. 

Dofinan-
sowanie



Design

Design dla przedsiębiorców

W zakresie usługi doradczej:
 usługi doradcze polegające na 

przeprowadzeniu profesjonalnego 
procesu projektowego mającego na 
celu opracowanie nowego projektu 
wzorniczego

• przeprowadzenie wstępnego audytu, 
• stworzenie strategii działań 

niezbędnych do opracowania nowego 
projektu wzorniczego, 

• opracowanie projektów oraz 
prototypów oraz przeprowadzenie 
testów nowego lub znacząco 
ulepszonego produktu,

 usługi doradcze w zakresie wdrożenia 
nowego lub znacząco ulepszonego 
produktu. 

Koszty  
kwalifikowalne

W zakresie inwestycji początkowej:  
 nabycie albo wytworzenie środków 

trwałych innych niż prawo 
użytkowania wieczystego gruntu 
oraz prawo własności 
nieruchomości,

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



Design

MŚP

Projekty dotyczące uzyskania ochrony prawa własności przemysłowej  
w trybie krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym,

z wyłączeniem zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania  
ochrony wyłącznie na terytorium Polski i jej realizacji.

Ochrona własności przemysłowej

Kto?

Na co?

Intensywność dofinansowania - 50 %
Wartość kosztów kwalifikowalnych: 10 tys. – 1 mln zł  
Rozliczenie projektu - zaliczka, refundacjaDofinan-

sowanie



Design

Ochrona własności przemysłowej

W zakresie uzyskania ochrony:  
opłaty urzędowe,

pokrycie kosztów usług  
zawodowego pełnomocnika,
zakupu analiz i ekspertyz prawnych,

ekonomicznych, marketingowych  
i technicznych.

Koszty  
kwalifikowalne

W zakresie realizacji ochrony:  
prowadzenie postępowania przez  
zawodowego pełnomocnika,

opłaty urzędowe za wniesienie pism  
w postępowaniu,
tłumaczenia.



Design

MŚP z Polski Wschodniej

dofinansowanie do 100 tys. zł  
poziom dofinansowania - 85 %  
rozliczenie projektu - refundacja

Wzór na konkurencję I etap

Kto?

Ile?

Na co?

Przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii  
wzorniczej

zakup usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu  
wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej



Design

MŚP prowadzący działalność gospodarczą na terytorium polski  
wschodniej (zaakceptowana strategia wzornicza z I etapu)

Kto?

dofinansowanie do 3 mln zł
inwestycje do 70% poziom dofinansowania
zakup usług doradczych do 50% poziom dofinansowania  
rozliczenie projektu - zaliczka, refundacja

Wzór na konkurencję II etap

Ile?



Design
Na co?

Wdrożenie strategii wzorniczej opracowanej w ramach Etapu I, tj.  
przeprowadzenie działań z wykorzystaniem procesów projektowania,  
których końcowym rezultatem będzie wprowadzenie na rynek  
innowacji

doradztwo
środki trwałe, wartości niematerialne i prawne

Wzór na konkurencję II etap



MŚP

Uruchomienie produkcji na podstawie wyników prac B+R własnych,  
zleconych lub kupionych z rynku.

Kto?

Ile?

Na co?

nabycie albo wytworzenie środków trwałych  
nabycie robót i materiałów budowlanych

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

Badania na rynek

Koszty  
kwalifi-
kowalne

Minimalne koszty - 5 mln zł
Inwestycje do 70% - dofinansowanie 20 mln zł
Prace rozwojowe 35%-45% - dofinansowanie 450 tys. zł  
Usługi doradcze 50% - dofinansowanie 500 tys. zł

Inwestycje w  
innowacje



MŚP, składające się z co najmniej 3 przedsiębiorców

Minimalna wartość kosztów - 7 mln zł
Maksymalna wartość kosztów – 50 mln EUR

Inwestycja – do 70%
Usługi doradcze – do 50%
Usługi szkoleniowe – do 70%

Kto?

Ile?

Tworzenie produktów sieciowych dla MŚP

Koszty  kwalifi-
kowalne

Inwestycje w  
innowacje

• nabycie środków trwałych, nieruchomości
• nabycie robót i materiałów budowlanych, 
• nabycie wartości niematerialnych i prawnych
• działania informacyjno-promocyjne 



MŚP przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą  
na terytorium RP

Kto?

Ile?

Na co?

Wdrażanie innowacji przez MŚP

inimalna wartość kosztów kwalifikowalnych - 1 mln zł  
dofinansowanie do 7 mln zł

poziom dofinansowania do 70 %  
rozliczenie projektu – zaliczka, refundacja

Tworzenie innowacyjnych produktów poprzez wdrożenie wyników  
prac B+R

zakup nieruchomości, środków trwałych, wartości niematerialnych  
i prawnych, robót i materiałów budowlanych

Inwestycje w  
innowacje



Usługi dla  
przedsiębiorców

Bony na innowacje I etap - usługowy

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Opracowanie nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi,  
technologii, projektu wzorniczego.

Kto?

Na co?

Koszty: 60-400 tys. zł
85% kosztów - do 340 000 zł
Rodzaj kosztów: usługa B+R lub projekt wzorniczy - zakupione  

od jednostki naukowej
Dofinan-
sowanie



Usługi dla  
przedsiębiorców

Bony na innowacje II etap - inwestycyjny

MŚP które zakończyły i rozliczyły I etap usługowy

Wdrożenie opracowanego w ramach I etapu (usługowego) nowego  
lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii, projektu
wzorniczego.

Kto?

Na co?

Koszty - 800 tys. zł
Do 70 % wg mapy pomocy regionalnej - do 560 tys. zł
Rodzaj kosztów: środki trwałe, WNiP (Wartości niematerialne i prawne)

Dofinan-
sowanie



Internacjonalizacja

MŚP

Projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach objętych programem  
promocji o charakterze ogólnym na wskazanych rynkach  
perspektywicznych i/lub uczestnictwa w działaniach promocyjnych  
przewidzianych w branżowych programach promocji, w celu  
promowania marek produktowych (wyrobów/usług).

Kto?

Na co?

Go to Brand



Internacjonalizacja
Koszty:

wynajmu, budowy i obsługi stoiska  
wystawowego,
usługi doradczej dotyczącej

umiędzynarodowienia,  
szkolenia w zakresie  
umiędzynarodowienia,
podróży służbowych pracowników.

Na co?

- do 1 mln zł kosztów kwalifikowalnych
- do 85% kosztów kwalifikowalnych.

Rozliczenie projektu – zaliczka,  
refundacja.

Rozliczanie wydatków ryczałtem –
100 tys. euro dofinansowania.

Go to Brand

Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand

Ile?



Internacjonalizacja
Algieria  
Indie  
Iran  
Meksyk  
Wietnam

Go to Brand

Branżowe programy promocji

Biotechnologia i farmaceutyka  
Budowa i wykańczanie budowli  
Części samochodowe i lotnicze  
IT/ICT

Jachty i łodzie rekreacyjne  
Kosmetyczna
Maszyn i urządzeń
Meblarska  
Moda Polska
Polskich specjalności żywnościowe
Usługi prozdrowotne  
Sprzęt medyczny

Program promocji na rynek  
perspektywiczny



Internacjonalizacja

MŚP prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Polski
Wschodniej, co najmniej 12 miesięcy

Kto?

• do 800 tys. zł (co najmniej 1 rynek docelowy spoza EOG i
Szwajcarii)

• do 550 tys. zł (wyłącznie EOG lub 
Szwajcaria)  w tym:

- maksymalnie 30 tys. zł dofinansowania na opracowanie nowego
modelu biznesowego
- maksymalnie 100 tys. zł dofinansowania na oprogramowanie

Dofinansowania do 85% kosztów kwalifikowalnych
Rozliczenie projektu - zaliczka, refundacja

Ile?

Internacjonalizacja MŚP



Internacjonalizacja
Na co?

Internacjonalizacja MŚP

Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia nowego modelu  
biznesowego w MŚP związanego z internacjonalizacją

usługi doradcze dot. opracowania nowego modelu biznesowego  
usługi doradcze, związane z przygotowaniem do wdrożenia nowego  
modelu biznesowego
usługi komplementarne względem doradztwa
udział w targach, wystawach lub misjach gospodarczych, nie

przekraczające 49% sumy kosztów kwalifikowalnych projektu
oprogramowanie



Program Operacyjny Inteligentny Rozwój  
www.poir.parp.gov.pl

Program Operacyjny Polska Wschodnia  
www.popw.parp.gov.pl

Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój  
www.power.parp.gov.pl

Kontakt
infolinia: 22 574 07 07 i 0 801 332 202 
www.parp.gov.pl/kontakt
www.parp.gov.pl

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

