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OFERTA DLA
PRZEDSIĘBIORCÓW

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, których
wybór 10 Akceleratorów pozwoli na wsparcie
co najmniej 400 nowych firm. Akcelerator
dzięki swojemu doświadczeniu w akceleracji
biznesowej oraz znajomości potencjału
branż aktywizuje firmy w ich rozwoju. Duże
przedsiębiorstwa współpracujące w ramach
projektu chętnie wykorzystują potencjał,
kreatywność i innowacyjność młodych ludzi
i ich rozwiązań. PARP oferuje tu wsparcie
doradcze oraz bezpośrednie środki finansowe
m.in. na rozwój technologii i przygotowanie
jej do wdrożenia. Na ten zakres mikro lub
mały przedsiębiorca może pozyskać wsparcie
nawet do 250 tys. zł. od wybranego przez PARP
Akceleratora.
Nabór wniosków trwa do 31 października 2021.
Obecnie można składać wnioski do trzech
Akceleratorów: Polska Przedsiębiorcza, KPT
ScaleUp oraz Industry Lab II.

Poland Prize to kolejna pomoc przeznaczona
dla startupów. 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. Zasady wsparcia startupów
są podobne, jak w działaniu Programy
akceleracyjne, uzupełnione o komponenty
scoutingu zagranicznego i soft landingu dla
zagranicznych zespołów.
Wnioski można składać do 30 września 2021 r.

Będzie można zgłaszać dwa typy projektów:
1. Programy rozwoju inicjatyw pracowniczych.
2. Rozwiązania ICT wspierające programy
rozwoju inicjatyw pracowniczych.
Zgłoszenia będą przyjmowane od 31 sierpnia
do 21 września 2021 r. do godziny 16:00.

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.

NOWE PRODUKTY
I INWESTYCJE
Konkurs Najlepsze programy rozwoju inicjatyw
pracowniczych ma na celu wypromowanie
w polskich przedsiębiorstwach najlepszych
przedsięwzięć i narzędzi nakierowanych na
systematyczne włączanie pracowników w
działania rozwojowe i innowacyjne w firmie.
Mogą wziąć w nim udział mikro, małe, średnie i
duże przedsiębiorstwa prowadzące działalność
na terytorium Polski.

Wnioski można składać do 27 stycznia 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 rejestruje się
ok. 13 tysięcy nowych użytkowników. 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, którą można znaleźć
w zakładce „Finansowanie” – „Rozwój
kompetencji”.
Chętni mogą przesyłać swoje dane do 31
maja 2022 r.

Właścicieli firm zapraszamy do wykorzystania
twórczego potencjału pracowników z Akademią
Menadżera Innowacji. Dzięki udziałowi w AMI
pracownicy w firmie mogą nabyć kompetencje
niezbędne do zarządzania innowacjami,
firma zaś uzyska wskazówki (w formie Planu
Wdrożenia Zmiany), jakie kroki powinna podjąć,
aby oprzeć swój rozwój na innowacjach, tworzyć
je i wdrażać. Zobacz co możesz zyskać i czerp
z doświadczeń tych, którzy już skorzystali.
Kolejna edycja AMI planowana jeszcze w 2021 r.

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
Kompetencja dla sektorów (do 31 sierpnia
2023 r.) oraz Kompetencje dla sektorów 2
(do 30 czerwca 2022 r.).

W konkursie Kompetencje dla sektorów 2 oferta dla operatorów zostaną wybrani nowi
operatorzy dla sektorów: gospodarki wodnościekowej i rekultywacji oraz opieki zdrowotnej
i pomocy społecznej. Ich zadaniem będzie
przeprowadzenie rekrutacji pracowników
przedsiębiorstw i pomoc w uzyskaniu
dofinansowania na działania szkoleniowe
lub doradcze w danym sektorze. Wsparcie
szkoleniowe lub doradcze powinno być
realizowane co do zasady za pośrednictwem
Bazy Usług Rozwojowych.

Wnioski można składać od 6 do 14 września
2021 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.

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.
Terminy przyjmowania zgłoszeń zostaną
opublikowane na stronie www.parp.gov.pl

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

Na odrębne wsparcie
może liczyć innowacyjna
przedsiębiorczość
w makroregionie
Polski Wschodniej.

Agencja uczestniczy
w realizacji założeń
rządowego programu
Dostępność Plus
2018 – 2025

NA START

DOSTĘPNOŚĆ PLUS

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.

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.

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

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 30 grudnia 2021 r.

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.

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. Od czerwca br. dostępne są kursy
obejmujące zróżnicowaną tematykę, w tym
m.in. Media społecznościowe w biznesie,
Negocjacje handlowe w MŚP, Krajowe

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 znajdują się
34 kursy. 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
60 000 zarejestrowanych kursantów. W 2021
roku zaplanowaliśmy uruchomienie 12 nowych
kursów e-learningowych.

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.

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.

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
DLA MŁODYCH
PRZEDSIĘBIORCÓW

Erasmus Global

Udział mogą wziąć początkujący
przedsiębiorcy, którzy mają w planach
założenie własnej działalności gospodarczej
lub rozpoczęli działalność w ciągu ostatnich
trzech lat oraz doświadczeni przedsiębiorcy
prowadzący małe lub średnie przedsiębiorstwa
na terenie krajów biorących udział
w programie. Wsparcie finansowe wynosi
od 530 euro do 1100 euro (w zależności od
wybranego kraju, miesięcznie) – max 6 600
euro, ponieważ program jest 6 miesięczny.

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: 31 stycznia 2022 r.

Zakończenie programu 13 marca 2024 r.

Celem jest sfinansowanie przyszłym
i początkującym przedsiębiorcom możliwości
uczenia się od doświadczonych ludzi biznesu,
prowadzących firmy w innych państwach.

PLANOWANA
OFERTA PARP
Bony na cyfryzację – POIR
Bony na cyfryzację mają sprzyjać łagodzeniu
skutków wystąpienia pandemii COVID-19
służyć ograniczaniu ryzyk gospodarczych
i społecznych wywoływanych przez pandemię,
a także transformacji cyfrowej gospodarki.
Planowany instrument dzięki zakupowi lub
opracowaniu technologii cyfrowych zmieni
sposób funkcjonowania firmy, wprowadzi
innowację procesową dotycząca świadczenia
usług lub produkcji wyrobów.
Ogłoszenie konkursu 6 września 2021,
wnioski będzie można składać od 20
września do 20 października 2021 r.

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. 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.
Ogłoszenie konkursu 15 września 2021
r., wnioski będzie można składać od 18
października do 22 grudnia 2021 r.

Innowacje w obszarze wód
śródlądowych lub morskich
– Blue Growth
Celem konkursu dla MŚP będzie 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.
Planowany IV kw. 2021 r.

ZACHĘCAMY
DO KONTAKTU!

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

Więcej informacji o ofercie PARP
można uzyskać:

Zapraszamy na naszą stronę internetową

www.parp.gov.pl

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
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.

Śledź nas na:

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

