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Działania PIFE
• konsultacje telefoniczne, e-mailowe, bezpośrednie,

• indywidualne konsultacje u klienta,

• organizacja spotkań informacyjnych i szkoleń, 

• udział w konferencjach i seminariach,

• spotkania informacyjne w szkołach i na uczelniach,

• Mobilne Punkty Informacyjne 

bezpłatnie



Punkty Informacyjne na Dolnym Śląsku

• WROCŁAW

• LEGNICA

• JELENIA GÓRA

• WAŁBRZYCH



Programy europejskie 2014-2020

• programy krajowe (POIŚ, POIR, POWER, POPC, 
POPW, PO ROW, PO RiM)

• programy regionalne (RPO WD)
• programy międzynarodowe (Programy Europejskiej 

Współpracy Terytorialnej – Polska/Czechy, 
Polska/Saksonia)

• programy europejskie (Horyzont, COSME, LIFE, 
Erasmus, Kreatywna Europa)

• EOG Fundusze Norweskie



Formy finansowania, grupy docelowe
• dotacje - wybrane branże lub grupy beneficjentów; 

krajowe inteligentne specjalizacje, specjalizacje 
regionalne, innowacyjne projekty; osoby w 
najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy

• pożyczki, gwarancje, dokapitalizowanie 
i inwestycje kapitałowe, inne – wysoka dostępność



Program spotkania
• zakładanie działalności gospodarczej, 
• wsparcie zatrudnienia, 
• szkolenia z dofinansowaniem, 
• promocja zagraniczna firm,
• pożyczki na rozwój przedsiębiorstw (pożyczki 

rozwojowe, płynnościowe, hipoteczne, na 
efektywność energetyczną i OZE)

• wsparcie COVID – Dolnośląski Pakiet Gospodarczy, 
Tarcza Antykryzysowa, Wrocławski Pakiet Pomocowy

• dotacje B+R dla innowacyjnych firm. 



ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ



Dotacje na założenie działalności
• Urzędy Pracy – harmonogram urzędu
• Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 

(młodzież NEET w wieku 15-29 lat) – styczeń 2021
• Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Dolnośląskiego (osoby bezrobotne w wieku 
powyżej 30 lat) – kwiecień 2021

• Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (Lokalne 
Grupy Działania) – harmonogram LGD



Lokalne Grupy Działania (ksow.gov.pl) 



Pożyczki na założenie działalności

• Fundusz pożyczkowy EFS arleg.euarleg.eu , , agroreg.com.pl, agroreg.com.pl, 
karr.plkarr.pl, , dawg.pldawg.pl

• Mikropożyczka (dla osób powyżej 30 roku życia)

https://frw.pl/instrumenthttps://frw.pl/instrument--finansowyfinansowy--mikropozyczka/mikropozyczka/

• Wsparcie w starcie wsparciewstarcie.bgk.pl wsparciewstarcie.bgk.pl 



WSPARCIE ZATRUDNIENIA



Wsparcie na rynku pracy (osoby bezrobotne)

• doradztwo zawodowe, szkolenia, kursy, bony
szkoleniowe, staże, bony stażowe, praktyki
zawodowe,

• zatrudnienie subsydiowane,
• wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy.

• wsparcie w starcie http://wsparciewstarcie.bgk.pl/index.html#header4-0
• projekty dla bezrobotnych https://rpo-wupdolnoslaski.praca.gov.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-
programie/?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p
_col_id=column-
1&p_p_col_count=2&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_as
setEntryId=7659605&_101_type=content&_101_urlTitle=7659601-konkurs-nr-rpds-08-02-
00-ip-02-02-315-18-typ-projektow-8-2-a-e-



• Osoby zwolnione, przewidziane do zwolnienia

Projekty dla osób zwalnianych z pracy

Oferowane wsparcie:

doradztwo zawodowe,
szkolenia zawodowe,
studia podyplomowe,
staże zawodowe,
wsparcie relokacyjne,
dotacje na rozpoczęcie działalności.

Dolnośląska Agencja Współpracy GospodarczejDolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej
WrocławWrocław

www.dawg.plwww.dawg.pl/aktywizacja/aktywizacja



SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW



Dofinansowanie do szkoleń dolnośląskich 
pracowników

• projekt skierowany do MMŚP
• dofinansowanie – od 50% do 80%
• wartość pojedynczego dofinansowania 5.000 zł

Lider Projektu Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. Lider Projektu Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. 
https://arleg.eu/partnerstwohttps://arleg.eu/partnerstwo--nana--rzeczrzecz--rozwojurozwoju--ii/ii/



Akademia menedżera



Akademia Kompetencji Menedżera (2)

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu, 
ul. Żmigrodzka 41/49, 

60-171 Poznań

http://akademiamenadzeramsp.pl/



Erasmus dla młodych przedsiębiorców

• Początkujący przedsiębiorcy, którzy mają w planach 
założenie własnej działalności gospodarczej lub 
rozpoczęli działalność w ciągu ostatnich trzech lat.

• Doświadczeni przedsiębiorcy prowadzący małe lub 
średnie przedsiębiorstwa na terenie krajów 
biorących udział w programie. 

• Kontakt: Monika Fiszer. tel. 22 432 87 03 (PARP)

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/erasmus-
dla-mlodych-przedsiebiorcow#opis



Zamówienia Publiczne w Twojej firmie 

http://zp.wgpr.pl
https://pzp.wgpr.pl/
http://zzp.wgpr.pl/



Nowy start – oferta dla przedsiębiorców

Akademia pozytywnej zmiany
http://www.polbi.pl/akademia-pozytywnej-zmiany-projekt-

ue/
Profesjonalny restart
http://www.eurocapitaldotacje.pl/restart/
NOWY START-NOWE PERSEPKTYWY
https://efs.seka.pl/msp/



Sukcesja w firmach rodzinnych

http://www.sukcesja.info/



Kompetencje dla sektorów
Sektor finansowy i ubezpieczeniowy: 
• http://akademia-kompetencji.com.pl/
• http://ocwp.org.pl/projekty-unijne/kompetencje-dla-

sektora-finansowego/



Kompetencje dla sektorów
Sektor budownictwa: 
• http://akademiabudowlana.com.pl/



Kompetencje dla sektorów
Sektor mody i innowacyjnych tekstyliów:
• http://hrp.com.pl/projekty/przepis-na-rozwoj-moda/
• https://hrp.com.pl/projekty/przepis-na-rozwoj-moda-2/



Kompetencje dla sektorów
Sektor IT:
• http://itakademia.com.pl/



Kompetencje dla sektorów
Sektor opieki zdrowotnej i pomocy społecznej:
• http://www.kompetencjedlaopiekizdrowotnejipomocyspole

cznej.zdz.edu.pl/



Kompetencje dla sektorów
Sektor turystyczny:
• https://kompetencjewturystyce.pl/
• http://kompetencjedlaturystyki.pl/
• http://akademiaturystyki.cityschool.pl/



Kompetencje dla sektorów

Przepis na rozwój - rozpędzamy kompetencje w 
branży Moto

https://hrp.com.pl/projekty/przepis-na-rozwoj-
moto/



https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow-covid#programy

Kompetencje dla sektorów
Dofinansowanie wsparcia firm mających na celu zapobieganie negatywnym skutkom pandemii Covid



Kompetencje dla sektorów
Dofinansowanie wsparcia firm mających na celu zapobieganie negatywnym skutkom pandemii Covid



Kompetencje dla sektorów
Dofinansowanie wsparcia firm mających na celu zapobieganie negatywnym skutkom pandemii Covid



Szkolenia w przygotowaniu przez PARP

• Partnerstwo publiczno-prywatne dla firm planujących
realizację projektów w sektorze publicznym.

• Dostępność - szansą na rozwój - sfinansowanie szkoleń i
doradztwa dotyczących komercjalizacji produktów i usług dla
osób o szczególnych potrzebach
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/dostepn
osc-szansa-na-rozwoj#dokumenty



SZKOLENIA online  PARP

https://www.parp.gov.pl/component/site/site/kursy-online



PROMOCJA ZAGRANICZNA



Promocja zagraniczna firm
• Go to Brand (POIR – PARP)
• GOING GLOBAL Dolnośląska Dyplomacja Gospodarcza 

(gg@dolnyslask.pl)
• Promocja oferty gospodarczej regionu na rynkach 

krajowych i międzynarodowych 
(http://gospodarka.dolnyslask.pl/)

• POLSKIE MOSTY TECHNOLOGICZNE 
(https://www.paih.gov.pl/pmt)

• PORTAL PROMOCJI EKSPORTU:  (https://www.trade.gov.pl/pl)
• Np. Branżowy Program Promocji IT/ICT (https://ict.trade.gov.pl/pl/kalendarz-

wydarzen/228460,kalendarz-wydarzen.html )



Promocja zagraniczna firm
• Zdobycie nowych rynków zbytu oraz budowanie 

rozpoznawalności marki Dolny Śląsk w kraju i za 
granicą – II edycja (DAWG)

• Promocja Wrocławia i Dolnego Śląska w kraju i za 
granicą jako obszaru atrakcyjnego pod względem 
gospodarczym i inwestycyjnym (ARAW)

• High-Tech na Dolnym Śląsku – promocja regionu 
(WPT)

• Jelenia GÓRĄ – Miasto Jelenia Góra
• Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy 

Aktywności gospodarczej S3 – Gmina Jawor



WSPARCIE ROZWOJU FIRMY



Lokalne Grupy Działania (ksow.gov.pl) 



Pożyczki na rozwój firmy (BGK)

• pożyczka rozwojowa do 500.000 zł/ 1 mln zł
• od 0,29% dla mikroprzedsiębiorstw
• brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki, okres spłaty 

pożyczki do 5 lat (7 lat), okres karencji w spłacie rat 
kapitałowych – do 6 miesięcy

• przeznaczenie pożyczki: wprowadzenie innowacyjnych 
produktów i procesów oraz usług, rozwój lub rozbudowa 
istniejącego przedsiębiorstwa, inwestycje w sprzęt 
produkcyjny, 

https://rpo.bgk.pl/



Pożyczki na rozwój firmy 
(Dolnośląski Fundusz Rozwoju)

• Pożyczka inwestycyjna - przeznaczona na wydatki 
inwestycyjne z wyłączeniem zakupu nieruchomości (od 
1,29%),

• Pożyczka obrotowa – przeznaczona na wydatki bieżące z 
wyłączeniem nakładów na rzeczowe aktywa trwałe oraz 
wartości niematerialne i prawne (od 1,29%),

• Pożyczka hipoteczna - przeznaczona jest na zakup 
nieruchomości i gruntów położonych na terenie Dolnego 
Śląska, na cele związane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej (od 1,29%).

www.dfr.org.pl 



Rozwój firm - pożyczki
• KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY DS. 

INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PROGRAMÓW 
UNII EUROPEJSKIEJ 
(www.InstrumentyFinansoweUE.gov.pl), który 
informuje o wszystkich programach ramowych UE, 
w których uwzględnione zostały finanse dla 
przedsiębiorców. 

• COSME, INNOFIN



Gwarancja Biznesmax
Banku Gospodarstwa Krajowego

Gwarancja spłaty kredytu.
Uzyskanie gwarancji wiąże się z możliwością

otrzymania dopłaty do oprocentowania kredytu
objętego gwarancją. Jest to dotacja refundująca
zapłacone odsetki. Szczegóły na temat Funduszu
można znaleźć na stronie:

https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-
igwarancje/gwarancja-biznesmax/



Termomodernizacja i środowisko

• Pożyczka na Efektywność Energetyczną - od 200 tys. 
do 3 mln zł, od 0,5% (BGK – TISE, Fundusz Regionu 
Wałbrzyskiego, WARR)

• Pożyczka na produkcję i dystrybucję energii ze 
źródeł odnawialnych - od 100 tys. do 10 mln zł, od 
0,5% (BGK – TISE)



WSPARCIE W PANDEMII

https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa
https://www.arp-tarcza.pl/

https://dolnoslaskipakiet.pl/

https://www.wroclaw.pl/biznes/wroclawski-pakiet-
pomocowy-dla-przedsiebiorcow-zasady-ulgi-
odroczenia-platnosci



COVID/Tarcza Antykryzysowa 

https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa



• zwolnienie ze składek ZUS, 
• świadczenie postojowe + tarcza dla turystyki (ZUS), 
• dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności 

(samozatrudnieni), 
• „pożyczka od starosty”,  
• dofinansowania części kosztów wynagrodzeń 

pracowników (PUP), 
• dofinansowanie do pensji pracowników (DWUP),

• Tacza Branżowa 6.0 (?) – mała dotacja 5000zł, ZUS, 
postojowe za listopad



POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA POIR 
(https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/pozyczki-
plynnosciowe-poir/

• sfinansowanie wydatków związanych z 
utrzymaniem bieżącej działalności firmy i 
zapewnieniem jej płynności finansowej. 

• dla mikro, małych i średnich firm, które z powody 
pandemii COVID-19 znalazły się w trudnej sytuacji, 
bez względu na branżę w jakiej działają

• oprocentowanie 0 %, brak opłat i prowizji
• do 15 mln zł, na 6 lat



COVID/Tarcza Antykryzysowa

https://dolnoslaskipakiet.pl/



• dotacje dla: turystyki i usług powiązanych, 
zakwaterowania, gastronomii (zrealizowane),

• uproszczenia w rozliczeniu dotacji (DIP, DWUP),
• zawieszenie spłat pożyczek oraz prolongaty 

poręczeń (DFR)
• zmiana warunków udzielonych pożyczek (BGK)
• wsparcie doradcze dawg.pl, ciipkz.dwup.pl
• preferencyjne pożyczki 



REGIONALNA POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA 
(dedykowana COVID-19)

• pożyczka na pokrycie stałych miesięcznych 
wydatków,

• do: 180 000 zł,
• okres spłaty do 60 miesięcy,
• już od 0%
• brak opłat i prowizji



REGIONALNA POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA 
(dedykowana COVID-19)
• Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. 

(https://dpin.pl/portfolio/pozyczka-plynnosciowa-covid-19/), 
• Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

(http://karr.pl/pozyczka-plynnosciowa/), 
• Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

(https://www.warr.pl/pozyczka-plynnosciowa-dedykowana-covid-
19/), 

• Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej S.A. 
(http://dawg.pl/pl/page/1082/POZYCZKA-PLYNNOSCIOWA), 

• Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. 
(https://arleg.eu/pomoc-antykryzysowa-dla-msp/pozyczka-
plynnosciowa/



POŻYCZKA OBROTOWA do 300 tys. zł 
związana z epidemią COVID-19

• wysokość oprocentowania od 0,1%, 
• brak opłat i prowizji,
• Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. 

(www.agroreg.com.pl/index.php/oferta/pozyczki/re
gionalna-pozyczka-obrotowa),

• Fundusz Regionu Wałbrzyskiego 
(www.pfp.com.pl/pozyczki/druga-regionalna-
pozyczka-obrotowa) 



POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA BGK związana 
z epidemią COVID-19 
(www.bgk.pl/pozyczki-unijne/oferta-pozyczek-
unijnych/pozyczka-plynnosciowa-109/) 

• do 250.000,00 zł - pożyczka obrotowa na 
wynagrodzenia, zatowarowanie, bieżące raty 
pożyczek,

• okres spłaty: do 5 lat,
• od 0%



POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA BGK związana z 
epidemią COVID-19 
• Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. 

(https://dpin.pl/portfolio/pozyczka-plynnosciowa-bgk/), 
• Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych 

(http://ssig.pl/pozyczki-dla-przedsiebiorcow/pozyczka-
plynnosciowa/), 

• Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A 
(https://www.warr.pl/pozyczka-plynnosciowa-bgk/), 

• Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
(http://karr.pl/pozyczka-plynnosciowa-bgk/), 

• Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. 
(https://tise.pl/offers/dolnoslaska-pozyczka-plynnosciowa/),

• Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego  
(http://dawg.pl/pl/page/642/POZYCZKA-ROZWOJOWA) 



Wrocławski Pakiet Pomocowy

https://www.wroclaw.pl/biznes/wroclawski-pakiet-pomocowy-dla-
przedsiebiorcow-zasady-ulgi-odroczenia-platnosci



Wrocławski Pakiet Pomocowy
• ulgi podatkowe –od nieruchomości, rolny, od środków transportu (odroczenie 
terminu płatności, rozłożenie na raty – do końca 2020r.),
• ulgi cywilnoprawne – dot. opłat za najem, dzierżawę lokali komunalnych, z 
tytułu użytkowania wieczystego gruntu lub bezumownego korzystania z gruntu 
(odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty – do końca 2020r.),
• zwolnienie z podatku od nieruchomości - dot. budynków i gruntów dla 
działalności handlowej, usługowej, wytwórczej (deklaracja/korekta deklaracji, do 
końca 2020),
• odstąpienie od dochodzenia należności dla przedsiębiorców i NGO 
(oświadczenie),
• nienaliczanie opłat prolongacyjnych – wniosek o ulgę podatkową, nie będą 
naliczane odsetki podatkowe,
• zawieszenia opłaty śmieciowej – dla przedsiębiorców, którzy zawiesili 
prowadzenie dział. gosp. z powodu epidemii ,
• pakiet dla spółdzielni mieszkaniowych (firmy korzystające z lokali użytkowych),
• umorzenia spłat należności przypadających Gminie Wrocław.



Biznes na wynos
– szkolenia dla przedsiębiorców
http://lokietka5.pl/biznes-na-wynos-szkolenia-dla-

przedsiebiorcow/

• Sztuka prowadzenia Facebooka. Social media dla 
lokalnych firm, czwartek, 19.11.2020, 17:00,

• Czy Twoją firmę widać w sieci? Pozycjonowanie 
stron i Google SEO, poniedziałek, 23.11.20, 17:00,

• Jak łatwo założyć sklep internetowy? E-commerce 
i zakupy w sieci, środa, 25.11.20, 17:00.



#WrocławZdalnieLokalnie

https://www.wroclaw.pl/portal/wroclawzdalnielokal
nie-zakupy-bez-wychodzenia-z-domu

• zachęta do wykorzystywania w biznesie narzędzi 
cyfrowych i uruchomienia sprzedaży internetowej 
(www.zado.pl),

• utworzenie profesjonalnego sklepu internetowego, 
w specjalnej ofercie dla wrocławskich 
przedsiębiorców.



#WrocławNaWynos

https://www.wroclaw.pl/portal/wroclaw-na-wynos-baza

• bezpłatne dołączenie do bazy restauracji, pubów, 
barów, kawiarni z dostawą do domu lub na wynos



Firmy Jutra 

• https://events.withgoogle.com/firmy-jutra/) 
• bezpłatny program edukacyjno-rozwojowy Google i 

Polskiego Funduszu Rozwoju w partnerstwie 
strategicznym z Operatorem Chmury Krajowej,

• cel: rozwijanie działalności w internecie



FINANSOWANIE INNOWACJI



Finansowanie B+R

STEP/INNOVATION COACH

• INNOVATION COACH – bezpłatne wsparcie w formie 
analizy potencjału i potrzeb przedsiębiorstwa 
wykonanej przez coacha innowacji

• STEP – analiza pomysłu na projekt pod kątem 
wsparcia z Programu Inteligentny Rozwój; 
współpraca z ekspertem branżowym i/lub 
ekspertem z zakresu analizy finansowej 



Asystent innowacji



STARTER - Twój program w NCBR

STARTER to on-linowe narzędzie NCBR, które umożliwia zgłoszenie 
inicjatywy programowej.

Jeśli Twoja instytucja/firma ma pomysł na program B+R, który 
powinien zostać zainicjowany w NCBR, wypełnij formularz.

https://survey.ncbr.gov.pl/index.php/69429



Szybka ścieżka NCBR 
Program Inteligentny Rozwój

Badania przemysłowe i prace rozwojowe 
realizowane przez przedsiębiorstwa (poddziałanie 
1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój)

(do września 2020)

+ ścieżki tematyczne: 
• KORONAWIRUSY (do 31 grudnia 2020)



Konkurs Small Grant Scheme na projekty
badawcze dla kobiet naukowców w technicznych 
dziedzinach nauki - NCBR + fundusze norweskie
nauki inżynieryjne i techniczne, w tym:

inżynieria lądowa

elektrotechnika, elektronika, inżynieria informacji

inżynieria mechaniczna

inżynieria chemiczna

inżynieria materiałowa

inżynieria medyczna

inżynieria środowiska

biotechnologia środowiskowa

biotechnologia przemysłowa

nanotechnologia

inne nauki inżynieryjne i techniczne.

Minimalna wysokość wsparcia w konkursie 
wynosi 50 000 EUR, natomiast maksymalna 
200 000 EUR.

(do 11 grudnia 2020)



Instrument dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 
(ang. SME Instrument) Horyzont 2020

• AUDYT INNOWACYJNOŚCI (+ EIC WIZARD)
• EIC Accelerator (od strategii wejścia na rynek do gotowości 

rynkowej)
• Pathfinder – dla wczesnych etapów prac B+R
• Accelerator – dla etapu rozwoju oraz wprowadzania na rynek.

Ostatni termin konkursu w 2020 roku: 7 października 2020 r.

Finansowanie: w formie samego grantu – kwota dofinansowania od 0,5 mln euro do 
2,5 mln euro – 70% kosztów kwalifikowalnych lub grant plus finansowanie 
kapitałowe – do 17,5 mln euro w przypadku finansowana mieszanego (2,5 mln 
euro grant + 15 mln finansowania kapitałowego).

Grant tylko na projekty 6-8 TRL. Powyżej TRL 8 wyłącznie finansowanie mieszane. 

• SME Instrument Faza III (przygotowanie do wprowadzenia na rynek)



Ośrodki Enterprise Europe Network 
– Dolny Śląsk
• Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.ul. 

Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 64 80 450, e-mail: een(at)darr.pl, www.darr.pl
• Wrocławskie Centrum Transferu Technologii - Politechnika 

Wrocławska
ul. Smoluchowskiego 48, 50-372 Wrocław
tel. (71) 320 33 18, e-mail: een(at)wctt.pl, www.wctt.pl



Granty na Eurogranty

• Przygotowanie do udziału w programach 
europejskich (zarządzanych z poziomu KE)

(do 12 stycznia 2021)



Bony na innowacje dla MŚP 
Program Inteligentny Rozwój 

• etap usługowy Dostępność Plus (20.03.2020-30.12.2020)

• https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/bony-na-innowacje-etap-1-uslugowy-
dostepnosc-plus
• etap usługowy (20.03.2020-30.12.2020)

• https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/bony-na-innowacje-dla-msp-etap-1-
uslugowy

oraz 
• etap inwestycyjny Dostępność Plus (17.04.2020-30.12.2020)

• https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/bony-na-innowacje-dla-msp-etap-2-
inwestycyjny-dostepnosc-plus
• etap inwestycyjny (17.04.2020-30.12.2020)

• https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/bony-na-innowacje-dla-msp-etap-2-
inwestycyjny

Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości 
(https://www.parp.gov.pl/)  801 332 202; 22 574 07 07



Design dla przedsiębiorców - Dostępność Plus
Program Inteligentny Rozwój

Sfinansowanie profesjonalnego procesu 
projektowego, którego efektem będzie wdrożenie 
nowego, ulepszonego wyrobu lub usługi 
nakierowanych na zaspokojenie specyficznych 
potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi 
(fizycznymi i poznawczymi) i sfinansowanie 
niezbędnej inwestycji do jego wdrożenia.
(24.10.2020-28.07.2021)

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/design-dla-
przedsiebiorcow-dostepnosc-plus



Kredyt na innowacje technologiczne 
Program Inteligentny Rozwój

wdrożenie innowacji technologicznych, będących 
wynikiem własnych prac B+R lub wynikiem prac B+R 
nabywanych przez przedsiębiorców w ramach 
projektu. 
(do 30 grudnia 2020)

www.bgk.pl/mikro-male-i-srednie-
przedsiebiorstwa/inwestycje/finansowanie-ze-
srodkow-unijnych/kredyt-na-innowacje-
technologiczne/



START-UPy

• akceleracja
• usługi doradcze oraz granty dla start-upów

Polski Fundusz Rozwoju 
https://www.startup.pfr.pl/pl/

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
• http://poir.parp.gov.pl/programy-akceleracyjne



www.funduszeeuropejskie.gov.pl



Harmonogramy konkursów (grudzień 2020!)
• https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogra

my-naborow-wnioskow/harmonogramy-naborow-wnioskow-na-2020-
rok/#/domyslne=1



www.rpo.dolnyslask.pl



Urszula Witkowska-Śliwa
urszula.witkowska@dolnyslask.pl

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wybrzeże Słowackiego 12-14, pok. 300,  Wrocław

pife@dolnyslask.pl
infolinia 801 700 008


