
PARP, Twój 
partner 
w biznesie



Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

W Centrum Rozwoju 

Małych i Średnich Przedsiębiorstw: Znajdziesz:

Finansowanie

Szkolenia

Wiedza

Współpraca 

przedsiębiorstw

Wydarzenia

Dowiesz się, jak zdobyć
inwestorów 

i partnerów 

biznesowych

Poznasz możliwości 

wzrostu firmy 

i poszerzania zakresu  

świadczonych usług

Stwarzamy 

możliwości 

realizacji pomysłów 

biznesowych, 

od koncepcji 

po komercjalizację

www.parp.gov.pl
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Centrum Rozwoju MŚP, gdzie, co i jak

Strony 

programowe 

poir, 

popw, 

power

konkursy, dokumentacja, faq

Baza Usług 

Rozwojowych 

Enterprise Europe 

Network 
Akademia PARP 

szkolenia, doradztwo, coaching Wsparcie biznesu w zasięgu ręki. 

Pomagamy firmom wprowadzać
innowacje i rozwijać się
międzynarodowo

szkolenia on-line – finanse, 

marketing, prawo, zarządzanie

akademia.parp.gov.plwww.parp.gov.pl/eenuslugirozwojowe.parp.gov.pl
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Inteligentny Rozwój

Finansowanie ze środków unijnych i norweskich

Finansowanie

14 mld zł

www.parp.gov.pl

Fundusze Norweskie
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Polska Wschodnia

Wiedza Edukacja Rozwój
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Wsparcie finansowe na:

Wzornictwo Inwestycje
Działalność 

zagraniczną
Start

OD POMYSŁU                  DO RYNKU
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Na start

Programy 

Akceleracyjne

Poland Prize

Platformy startowe

Rozwój startupów 

w Polsce wschodniej

Łączymy potencjał początkujących, kreatywnych przedsiębiorców z infrastrukturą oraz doświadczeniem innych

6www.parp.gov.pl



Na start

• Usługi eksperckie
• Granty do 200 tys. zł

Programy akceleracyjne

• www.parp.gov.pl 7



Na start

Programy akceleracyjne

Usługi eksperckie

Granty do 200 tys. zł

www.parp.gov.pl 8



Na start

www.parp.gov.pl
9



Na start

10
• www.parp.gov.pl
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Na start

Platformy startowe dla nowych pomysłów

Osoba fizyczna

Innowacyjny pomysł Indywidualny program inkubacji

Spółka kapitałowa

Zweryfikowany rynkowo model 

biznesowy 

MVP

Dostęp do konkursu Rozwój 

startupów w Polsce Wschodniej

Opieka menagera inkubacji, eksperci i 

mentorzy

Dostęp do środowiska startupowego i 

dużego biznesu



Na start
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Inkubacja branżowa Doświadczenie 

biznesowe

Sieć kontaktów

Ekosystem startupowy

Ponad 60 Partnerów 

Platformy startowe dla nowych pomysłów

www.parp.gov.pl

Pilotaż platform startowych

https://youtu.be/66QM_XdBUWo
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Na start

Rozwój startupów w Polsce Wschodniej

Mikro-, małe przedsiębiorstwa po 

inkubacji Platform startowych

Wdrożenie produktu na rynek 

– sprzedaż

Max. 1 mln zł dofinansowania na 

projekt do 85% kosztów 

kwalifikowanych

Dysponujące MVP i 

zweryfikowanym modelem 

biznesowym

Oferujące innowacyjny produkt

Projekt trwający do 24 miesięcy



Na start

informacja i promocja

Środki trwałe i wartości 

niematerialne i prawne

wynagrodzenia

14www.parp.gov.pl
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Wzornictwo

Wzór na konkurencję II etap

MŚP prowadzący działalność 
gospodarczą na terytorium Polski 
wschodniej.

do 3 mln zł
Inwestycje do 70%
Zakup usług doradczych do 50% 

Wdrożenie strategii wzorniczej opracowanej
w ramach Etapu I

Doradztwo

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne

15

Wzór na konkurencję I etap

MŚP prowadzący działalność
gospodarczą na terytorium Polski 
wschodniej.

do 100 tys. zł

85 %

Audyt wzorniczy



Wzornictwo

BUMERA – Rozwój i wzrost konkurencyjności firmy

– meble hotelowe

Przykłady wybranych projektów

16

Wzór na konkurencję



Wzornictwo

POL-MAK – Wzmocnienie konkurencyjności 

przedsiębiorstwa - makaron pełnoziarnisty, 

zamykanie struna

17

Przykłady wybranych projektów

Wzór na konkurencję
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Wzornictwo
Design dla przedsiębiorców

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

Od 60 000 do 1 500 tys. zł (w tym: maksymalnie na usługi doradcze 500 

tys. 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. 
18



Nowe produkty i inwestycje

Bony na innowacje

Badania na rynek Wdrażanie innowacji 

przez MSP

Wzór na konkurencję II 

etap

Fundusze 

europejskie

Fundusze 

norweskie

Fundusze 

europejskie

www.parp.gov.pl 19
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Nowe produkty i inwestycje
Badania na rynek

Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo

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

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych – 1 mln zł

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych – 50 mln EUR

Prace rozwojowe 35%-45% – dofinansowanie 450 tys. zł  

Usługi doradcze 50% – dofinansowanie 500 tys. zł

• . 
20

Wdrożenie wyników prac b+r



Nowe produkty i inwestycje

akademia.parp.gov.plwww.parp.gov.pl/eenuslugirozwojowe.parp.gov.pl

Przykłady wybranych projektów

Wikęd - Wdrożenie wyników prac B+R w celu 

rozpoczęcia produkcji nowej generacji 

drzwi pasywnych

21

Badania na rynek



Nowe produkty i inwestycje

akademia.parp.gov.pl

ZWOLTEX - Wdrożenie wyników prac B+R 

celem wprowadzenia na rynek wyrobów 

z tkaniny frotte – antybakteryjne ręczniki

22

Przykłady wybranych projektów

Badania na rynek
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Nowe produkty i inwestycje

Wdrażanie innowacji przez MŚP

Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo

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

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych – 1 mln zł  dofinansowanie 

do 20 mln zł

poziom dofinansowania do 70 %, rozliczenie projektu – zaliczka, 

refundacja

23

Tworzenie innowacyjnych produktów 

w szczególności poprzez 

wdrożenie wyników prac B+R

Przynależność do powiązania 

kooperacyjnego



Nowe produkty i inwestycje

www.parp.gov.pl akademia.parp.gov.pl

Ośrodek Kardiologii Inwazyjnej „Ikardia” –

Innowacyjna metoda leczenia chorych 

z przewlekłą okluzją tętnic wieńcowych

24

Przykłady wybranych projektów

Wdrażanie innowacji przez MŚP



Nowe produkty i inwestycje

akademia.parp.gov.pl

Dobis - Wdrożenie innowacyjnego produktu 

w P.H. Dobis Sp.z o.o. 

- torby papierowe z przeznaczeniem dla przemysłu spożywczego

25

Wdrażanie innowacji przez MŚP

Przykłady wybranych projektów



Nowe produkty i inwestycje

www.parp.gov.pl akademia.parp.gov.pl

Nabor - Wdrożenie projektu prac B+R poprzez 

uruchomienie produkcji gokarta z napędem 

elektrycznym i wymiennym systemem zasilania

26

Przykłady wybranych projektów

Wdrażanie innowacji przez MŚP
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Nowe produkty i inwestycje

Bony na innowacje

Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo

Wdrożenie rozwiązania opracowanego w I etapie

27

Wykonawca usługi – jednostka naukowa

I etap - usługowy II etap - inwestycyjny

Opracowanie nowego lub znacząco 

ulepszonego wyrobu, usługi, technologii, 

projektu wzorniczego

Do 85%

DO 340 tyś zł

Środki trwałe

Wartości niematerialne i prawne

Do 70% - mapa pomocy regionalnej

Do 560 tyś zł

Zakup usługi



Nowe produkty i inwestycje

akademia.parp.gov.pl

Medical Inventi - opracowanie procesu technologicznego 

produkcji chronionego prawnie wynalazku 

– materiał kościozastępczy

28

Przykłady wybranych projektów 

Bony na innowacje



Nowe produkty i inwestycje

akademia.parp.gov.pl

Subito Advising - Innowacyjne mobilne moduły 

z wbudowanym systemem ogrodu wertykalnego

29

Przykłady wybranych projektów 

Bony na innowacje



Go to brand

Działalność zagraniczna

branżowe programy promocji, 

do 85%

maksymalnie 425 tys. zł

Rozliczanie ryczałtowe

MŚP

Promocja 

polskich marek 

produktowych

Do 1 mln zł kosztów 

kwalifikowalnych

Targi, misje, 

promocja, 

doradztwo

30www.parp.gov.pl



Działalność zagraniczna

Branżowe programy promocji:

BIOTECHNOLOGII I FARMACEUTYKÓW

BUDOWY I WYKAŃCZANIA BUDOWLI

CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH I LOTNICZYCH

IT/ICT

JACHTÓW I ŁODZI REKREACYJNYCH

KOSMETYCZNEJ

MASZYN I URZĄDZEŃ

MEBLARSKIEJ

MODA POLSKA

POLSKICH SPECJALNOŚCI ŻYWNOŚCIOWYCH

USŁUG PROZDROWOTNYCH

SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Go to brand

31www.parp.gov.pl
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Moon - Rozwój działalności eksportowej Przedsiębiorstwa MOON 

- wypromowanie produktów branży odzieży za granicą

Działalność zagraniczna

32

Go to Brand

Przykłady wybranych projektów 



Działalność zagraniczna

Projekty dotyczące opracowania 

i przygotowania do wdrożenia 

nowego modelu biznesowego 

w MŚP związanego 

z internacjonalizacją

Dofinansowania do 85% kosztów 

kwalifikowalnych, rozliczenie 

projektu – zaliczka, refundacja

MŚP prowadzący działalność 

gospodarczą na terytorium Polski  

Wschodniej

Promocja 

polskich marek 

produktowych

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 opracowanie 

nowego modelu biznesowego

Maksymalnie 100 tys. zł 

oprogramowanie  

Targi, misje, 

promocja, 

doradztwo

33www.parp.gov.pl

Internacjonalizacja MŚP
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Bester Sklejki - Internacjonalizacja jako element podwyższenia 

konkurencyjności spółki Bester Sklejki

Działalność zagraniczna

34

Internacjonalizacja MŚP

Przykłady wybranych projektów 



i

Fundusze norweskie

www.parp.gov.pl

Technologie przyjazna środowisku

Innowacje w obszarze wód morskich i 

śródlądowych

Technologie poprawiające jakość życia

Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych 

kobiet

35

INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWIE
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Fundusze norweskie

wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów 

poprawiających jakość życia osób z ograniczeniami funkcjonalnymi, w tym w 

szczególności odpowiadające na potrzeby osób starszych

36

Innowacje w obszarze wód morskich i śródlądowych Technologie poprawiające jakość życia

wprowadzenie w przedsiębiorstwie innowacyjnych 

procesów produktów, usług lub rozwiązań w 

obszarze wód morskich i śródlądowych oraz 

wybrzeża

2 000 000 euro

eksperymentalne prace rozwojowe, w tym testowanie prototypów 

usługi doradcze

wydatki inwestycyjne: 

• maszyny i urządzenia

• roboty budowlane

• wartości niematerialne i prawne

2 000 000 euro

wydatki inwestycyjne: 

• maszyny i urządzenia

• roboty budowlane

wartości niematerialne i prawne

eksperymentalne prace rozwojowe

usługi doradcze

MSP MSP



www.parp.gov.pl

Fundusze norweskie

usługi proinnowacyjne, w tym badawcze, a także mentoring oraz inwestycje 

wspierające wdrożenie i rozwój technologicznych innowacji procesowych lub 

produktowych 

37

Innowacje w zakresie zielonych technologii Technologie dla kobiet

wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacyjnych 

procesów, produktów, usług lub rozwiązań, które 

prowadzą do lepszej gospodarki odpadami, 

efektywności energetycznej, zmniejszonej emisji 

zanieczyszczeń do atmosfery, bardziej wydajnej 

gospodarki materiałowej

1 000 000 euro

Usługi doradcze pomocne w opracowaniu i wdrożeniu innowacji; usługi 

polegające na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, 

technologii, albo nowego projektu wzorniczego.

Mentoring wspierający innowacyjny rozwój firmy

środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne pomagające wdrożyć 

w przedsiębiorstwie innowacje o charakterze technologicznym.

200 000 euro

wydatki inwestycyjne: 

• maszyny i urządzenia

• roboty budowlane

wartości niematerialne i prawne

eksperymentalne prace rozwojowe

usługi doradcze

MSP MŚP prowadzone i zarządzane przez kobiety 



Akademia Menadżera 

innowacji

Kompetencje 

dla sektorów

Rozwój kompetencji

Akademia 

Menadżera MŚP

Zamówienia Publiczna 

dostępne dla 

wszystkich

Szkolenie, doradztwo i studia 

podyplomowe dla pracowników 

przedsiębiorstw branż.

Podniesienie kompetencji 

pracowników w zakresie tworzenia i 

wdrażania innowacji.

Szkolenia i doradztwo z 

zakresu zamówień
publicznych dla MSP

Rozwój w obszarze zarządzania 

przedsiębiorstwem, w tym 

zasobami ludzkimi dla kadry 

menedżerskiej.

38
www.power.parp.gov.pl



Granty na eurogranty

Rozwój kompetencji

gov_LAB

sfinansowanie kosztów 

przygotowania projektu tj: Horyzont 

2020, COSME, Kreatywna Europa, 

LIFE

program edukacyjny dla 

jednostek samorządu 

terytorialnego

39
www.parp.gov.pl



Pożyczka na rozwój

Środki zwrotne Zapewnienie mikro i małym przedsiębiorstwom dostępu do finansowania, dzięki któremu poprzez 

inwestycje polegające na unowocześnieniu parku maszynowego, mogą uzyskać przewagi 

konkurencyjne na rynku.

Poszerzenie oferty instrumentów finansowych, wspierających przedsiębiorców dostępnych na 

rynku.

Alokacja konkursu: 28,5 mln zł

Środki na realizację Programu pochodzą ze środków PARP

Data ogłoszenia konkursu: 6 czerwca 2019 r.

Nabór wniosków: od 18 czerwca 2019 r. do 7 października 2021 r. (aktualnie nabór zawieszony)

Planowane otwarcie naboru wniosków: luty 2020 r. 

www.parp.gov.pl 40



Pożyczka na rozwój

Środki zwrotne Kto może ubiegać się o pożyczkę

Wnioskodawcy posiadający status mikro lub małego przedsiębiorcy, prowadzący działalność 

na terytorium Polski od co najmniej 2 lat.

Wysokość pożyczki

Od 75 tys. zł do 500 tys. zł

Okres na jaki udzielana jest pożyczka

Maksymalnie 60 miesięcy

Wysokość oprocentowania 

Oprocentowanie wg. stałej stopy procentowej od 2,5% do 6% w stosunku rocznym, 

uzależnione od kryterium kondycji finansowej oraz poziomu zabezpieczeń spłaty pożyczki.

Wkład własny

Wysokość wkładu własnego powinna wynosić co najmniej 20% kwoty wydatków 

kwalifikowanych projektu.

Karencja

9 miesięcy w spłacie kapitału.

www.parp.gov.pl 41



POMOC

FAQ

Infolinia PARP

Dyżury eksperta

Livechat

Zapraszamy!

www.parp.gov.pl akademia.parp.gov.plwww.parp.gov.pl/eenuslugirozwojowe.parp.gov.pl

https://faq.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.

Masz pytania do eksperta? 

Sprawdź godziny i terminy 

kontaktu z wybranym działem.

Dyżury wybranych ekspertów są 

tymczasowe.

bezzwołocznie uzyskasz 

odpowiedź na ogólne pytania

42
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ŚLEDŹ NAS

www.parp.gov.pl akademia.parp.gov.plwww.parp.gov.pl/eenuslugirozwojowe.parp.gov.pl
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KONTAKT

Infolinia PARP
801 332 202

22 574 07 07

parp.gov.pl/kontakt

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

