
Fundusze Europejskie dla wdrażania pomysłów i innowacji. 



Pomagamy MŚP w rozwoju kompetencji i finansowaniu firmy 
od pomysłu do wdrożenia oraz wspieramy 
w zdobywaniu nowych partnerów oraz zagranicznych rynków.

Finansowanie

Szkolenia

Wiedza

Współpraca 
przedsiębiorstw

Wydarzenia

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości



Wsparcie finansowe na rozwój działalności gospodarczej 
przedsiębiorstw produkcyjnych z branży meblarskiej poprzez  
realizację projektów robotycznych.

 .
Nabór od 8.11 do 6.12 2022 r. 

Dofinansowani
e

do 850 tys. zł

Dofinansowanie na:
• Zakup, instalacja i uruchomienie robota przemysłowego w 

przedsiębiorstwie wraz z komplementarnymi maszynami i 
urządzeniami

• Zakup wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do 
instalacji i integracji nabywanych środków trwałych, z parkiem 
maszynowym w celu ich prawidłowego uruchomienia

 

Pilotażowy Program „Robogrant - pomoc na 
rozwój polskiej branży meblarskiej"

                        Finansowanie



Akademia Menadżera MMŚP 
kompetencje w zakresie cyfryzacji

Program oferujący podnoszenie kompetencji 
kadry menadżerskiej w przedsiębiorstwie.

Portal internetowy dla przedsiębiorców i ich 
pracowników gdzie mogą skorzystać ze szkoleń, 
doradztwa, coachingu, mentoringu oraz studiów 
podyplomowych. 

System e-learningu oferujący 46 bezpłatnych szkoleń 
online w zakresie prawa, zarządzania, finansów, 
marketingu i kompetencji.

Szkolenia i doradztwo

Akademia Menadżera Innowacji 

Program oferujący wsparcie w zakresie planowania 
strategii rozwoju w oparciu o rozwiązania dla osób ze 
szczególnymi potrzebami.

 .
Nabór do 30.09 2023 r. 

 .
Nabór do 18.11 2022 r. 



Wsparcie finansowe dla przedsiębiorców i ich konsorcjów na 
kompleksowe projekty badawczo-rozwojowo-inwestycyjne.
Realizacja projektów w trybie modułowym.

Fundusze europejskie dla nowoczesnej gospodarki – 
Wsparcie dla przedsiębiorców 

Planowany nabór w I kwartale 2023 r. 

✔ rozwój infrastruktury B+R

✔ internacjonalizacja

✔ rozwój kompetencji

✔ cyfryzacja

✔ „zazielenianie” działalności przedsiębiorstw

✔ prace B+R 
✔ wdrożenie innowacji

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej 
Gospodarki



Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

Planowane nabory w 2023 r. 

• Programy rozwojowe dla innowacyjnych spółek

• Promocja marki innowacyjnych MŚP

• Wsparcie indywidualnych innowatorów 

• Granty na Eurogranty dla organizacji badawczych oraz przedsiębiorców

• Współfinansowanie działań prowadzonych przez Europejskie Huby 

Innowacji Cyfrowych

• Rozwój przedsiębiorstw poprzez wsparcie klastrów 

• Rozwój przedsiębiorstw poprzez wsparcie ośrodków innowacji

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej 
Gospodarki



Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 

Planowane nabory w 2023 r. 

• lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, 

świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz regionu 

mazowieckiego – bez Warszawy i przyległych powiatów, 

jako 6 województwa. 

Wsparcie finansowe dla przedsiębiorców w zakresie rozwoju innowacji i 
przedsiębiorczości oraz zielonej transformacji, a także turystyki. Wsparcie dla JST 
w zakresie sieci transportowych.

Program skoncentrowany jest na wsparciu wschodniej części Polski, 

w tym województw: 

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 



Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 

Planowane nabory w 2023 r. 

• Platformy startowe dla nowych pomysłów 

• Wsparcie procesów wzorniczych w MŚP

• Automatyzacja i robotyzacja w MŚP.

• Transformacja modeli biznesowych w kierunku GOZ.

• Wsparcie MŚP – turystyka (pożyczki BGK).

• Zrównoważona mobilność miejska.

• Instrument w zakresie infrastruktury drogowej

• Zrównoważona turystyka 

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 



• Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla przedsiębiorców i ich pracowników w 
zakresie:

• dostosowania przedsiębiorstw do zmian/radzenia sobie w trudnościach 
• rekomendacji sektorowych rad ds. kompetencji w kluczowych obszarach,
• firm rodzinnych – planowanie sukcesji,
• uniwersalnego projektowania towarów i usług wsparcie w ramach 

dyrektywy o odstępności produktów i usług (EAA),
• nisko/zerowej emisyjności i GOZ.

• Rozwój i upowszechnienie Bazy Usług Rozwojowych.
• Pilotaż Indywidualnych Kont Rozwojowych.

Fundusze europejskie dla rozwoju społecznego
Adaptacyjność

Planowane nabory w 2023 r. 

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego



 www.parp.gov.pl

Zapraszamy!

FAQ

Infolinia PARP

Livechat/Messanger
pytania.parp.gov.p
lbaza 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

bezzwłocznie uzyskasz 
odpowiedź na ogólne pytania

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

Punkt informacyjny Poznań

JESTEŚMY DOSTĘPNI

Zarezerwuj 
rozmowęZamów rozmowę - oddzwonimy


