
Webinarium: „Własny biznes z Platformami Startowymi”

07.07.2021r. Biała Podlaska
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Plan webinarium

1. Przedstawienie oferty sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

2. Program Operacyjny Polska Wschodnia – Start-upy:

- Poddziałanie 1.1.1 – Platformy startowe dla nowych pomysłów

- Poddziałanie 1.1.2 – Rozwój startupów w Polsce Wschodniej

3. Oferta Platformy Startowej - Wschodni Akcelerator Biznesu

4. Sesja pytań i odpowiedzi



INFORMACJE 
mailowo 

telefonicznie 
osobiście

nt. projektów

na etapie 
realizacji 
projektu

nt. możliwości 
dofinansowania 

pomysłu

na etapie 
przygotowania 

projektu

PIFE – ZAKRES USŁUG
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www.pife.gov.pl

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/
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Sieć 
Punktów Informacyjny Funduszy Europejskich 

w województwie lubelskim

✓ GPI Lublin ul. Stefczyka 3b,

tel.: 81 44 16 864, 81 44 16 865, 81 44 16 547 
kontakt@feu.lubelskie.pl

✓ LPI Biała Podlaska ul. Warszawska 14  
tel.: 83 343 58 44, 
bialapodlaska@feu.lubelskie.pl

✓ LPI Chełm pl. Niepodległości 1 
tel.: 82 565 19 21, 514 924 194 
chelm@feu.lubelskie.pl

✓ LPI Zamość ul. Partyzantów 3 

tel.: 84 638 02 67, 514 923 981,      
zamosc@feu.lubelskie.pl

www.rpo.lubelskie.pl 

mailto:kontakt@feu.lubelskie.pl
mailto:bialapodlaska@feu.lubelskie.pl
mailto:chelm@feu.lubelskie.pl
mailto:zamosc@feu.lubelskie.pl
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Strona internetowa RPO WL:

www.rpo.lubelskie.pl



Portal Funduszy Europejskich - www.funduszeeuropejskie.gov.pl
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Platformy Startowe
Co to jest start-up?

Startup lub start-up to tymczasowa organizacja lub młode innowacyjne 
przedsiębiorstwo poszukujące modelu biznesowego, który zapewniłby mu 
zyskowny wzrost.

Masz pomysł na innowacyjny produkt bądź usługę? W Platformach 
startowych otrzymasz ekspercką pomoc i rozwiniesz pomysł w rentowny 
model biznesowy. Możesz zgłosić swój pomysł do wybranej platformy. Tam 
menadżer inkubacji przygotuje szczegółowy plan inkubacji Twojego pomysłu. 
Po jego realizacji i uzyskaniu pozytywnej rekomendacji Twojej platformy 
możesz starać się o 1 mln złotych na rozwój swojego biznesu w ramach 
konkursu Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej.
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Platforma Startowa: Unicorn Hub

• Miejsce inkubacji: Lublin 

• Rozwinięcie pomysłu w innowacyjny produkt bądź usługę we 
współpracy z ekspertami 

Nabór kończy się 30 WRZESIEŃ 2021 r. (runda VII)

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/platforma-
startowa-unicorn-hub 12

Smart City transport i motoryzacja,

medycyna/zdrowie publiczne

IT/ICT

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/platforma-startowa-unicorn-hub


Platforma startowa: Wschodni Akcelerator Biznesu
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Miejsce inkubacji: Puławy 
• Rozwinięcie pomysłu w innowacyjny produkt bądź usługę we współpracy z 
ekspertami

Nabór kończy się 31 LIPIEC 2021 r. (runda XII)
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/platforma-startowa-wschodni-
akcelerator-biznesu

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/platforma-startowa-wschodni-akcelerator-biznesu


Kto może otrzymać dofinansowanie?

Każdy pomysłodawca, który założy działalność gospodarczą w jednym z 
województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, 
świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. 

Platformy Startowe prowadzą ciągły nabór. Zgłaszasz się poprzez formularz na 
stronie PARP https://lsi1420.parp.gov.pl/home

Następnie koncepcje te oceniane są przez ekspertów poszczególnych Platform 
Startowych. Oceniane będą m.in.: 

• Innowacyjność koncepcji - do inkubacji zakwalifikować się mogą jedynie 
innowacje produktowe, 

• Przewagi konkurencyjne – koncepcja powinna charakteryzować się 
zidentyfikowanymi przewagami w stosunku do istniejących produktów, 

• Potencjał biznesowy, 

• Kwalifikacje zespołu, który ma rozwijać produkt.

14

https://lsi1420.parp.gov.pl/home


Najważniejsze we wniosku aplikacyjnym jest podkreślanie tego,
że Twój pomysł jest innowacyjny. Istnieją dwa istotne wymagania,
które musimy spełnić:

• Pomysł musi kwalifikować się w branże danego ośrodka
akceleracyjnego,

• Pomysł musi być nowy, przynajmniej na skalę krajową.

Program składa się z dwóch etapów wdrożeniowych pomysłu.
Aplikując do jednej z wybranych platform na początku wysyłamy
wniosek o przyjęcie do programu finansowania projektu. Następnie
przystępujemy do etapu pierwszego, a potem drugiego.
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Działanie 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów

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 startup
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ILE MOŻNA OTRZYMAĆ 
MAKSYMALNE DOFINANSOWANIE: 50 000 zł 

WKŁAD WŁASNY: 0%
Wsparcie dla start-upów udzielane jest przez Platformy Startowe w formie usług 
inkubacyjnych (wsparcie to stanowi pomoc de minimis dla przedsiębiorcy). Wartość 
świadczonych usług dla startupu zarówno podstawowych jak i specjalistycznych ustalana 
jest indywidualnie w zależności od zidentyfikowanych potrzeb danego przedsięwzięcia.

• Koniec przyjmowania wniosków: 31.10.2022
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Program Operacyjny Polska Wschodnia         
Przygotowanie do I etapu
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• Na początku musimy przejść przez pozytywną ocenę wniosku o dofinansowanie innowacyjnego 
pomysłu. Należy więc wysłać formularze aplikacyjne do odpowiedniego podmiotu, który je oceni. 
Po pozytywnym rozpatrzeniu i dobrym uargumentowaniu – pomysł trafi na lokalny panel 
ekspertów.

• Na panelu tym przedstawiamy swój pomysł, to jest jego koncepcję lub niedopracowany, bardzo 
amatorski prototyp.

• Gdy panel ekspertów uzna, że pomysł spełnia wszystkie założenia i posiada wystarczająco dużo 
punktów, zgodnie z tak zwaną kartą oceny merytorycznej projektu, możemy się szykować 
do pierwszego etapu wdrożenia produktu.

• Tutaj wymagane jest założenie spółki kapitałowej np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, do 
której wpisani są wszyscy udziałowcy biorący udział w projekcie. Jeśli ją założyłeś, to możesz 
przejść do dalszego etapu.



Proces aplikowania 
– krok po kroku
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wybierz platformę

Wypełnij wniosek

wypełnij formularz 
zgłoszeniowy online

Ocena projektu

Podpisanie umowy



Działanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej

• Celem konkursu Rozwój startupów w Polsce Wschodniej jest
sfinansowanie rozwinięcia działalności biznesowej startupów,
które pomyślnie zrealizowały projekt w ramach konkursu dla
Platform startowych, chcą wprowadzić produkt na rynek krajowy
lub zagraniczny i systematyczne zwiększać sprzedaż.

• Obejmuje wszystkie aspekty, związane z przedsiębiorczością i
prowadzeniem firmy. Dzięki bezzwrotnej dotacji możemy
otrzymać pieniądze na wszelkie koszty związane z prowadzeniem
biznesu, jego rozwojem i stworzeniem ostatecznego produktu,
który ma trafić na rynek.
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Kto może otrzymać dofinansowanie?

Mikro i mali przedsiębiorcy, którzy: 

• spełniają kryteria wyboru projektów 1.1.2 POPW 

• prowadzą działalność w formie spółki kapitałowej zgodnie z przepisami kodeksu spółek 
handlowych 

• zakończyli program inkubacji innowacyjnego pomysłu w ramach poddziałania 1.1.1 
POPW Platformy startowe dla nowych pomysłów, przez co rozumie się osiągnięcie 
wszystkich „kamieni milowych” planu inkubacji oraz otrzymali Raport z inkubacji 
uwzględniający rekomendację dotyczącą stopnia gotowości spółki do podjęcia 
działalności rynkowej 

• realizują projekt w co najmniej jednym województwie Polski Wschodniej 

• nie byli notowani na giełdzie w okresie do pięciu lat po rejestracji

• nie przejęli działalności innego przedsiębiorstwa

• nie dokonali podziału zysków 

• nie zostali utworzeni w wyniku połączenia
21
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Kwota wsparcia 

Minimalna kwota kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi:                
50 000,00 zł.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi: 1 000 000,00 zł.

Poziom dofinansowania:

Maksymalna intensywność dofinansowania projektu wynosi 85% 
kosztów kwalifikowalnych



Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie? 

• na zakup usług doradczych i eksperckich związanych z 
rozwijaniem modelu biznesowego 

• wynagrodzenie pracy personelu projektu 

• zakup środków trwałych, surowców lub materiałów 
oraz wartości niematerialnych i prawnych 

• organizację i przeprowadzenie działań, w tym 
promocyjno-informacyjnych, służących ekspansji 
rynkowej, w tym międzynarodowej
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Nabór wniosków

Konkurs jest podzielony na rundy. Wnioski o dofinansowanie mogą 
być składane w następujących terminach: 

Dla rundy XV – 13.08.2021 r. – 26.09.2021 r. 

Dla rundy XVI – 27.09.2021 r. – 10.11.2021 r. 

Dla rundy XVII – 11.11.2021 r. – 30.12.2021 r. ( w ostatnim      
dniu naboru do godz. 16:00)

Szczegółowe informacje:

https://www.parp.gov.pl/storage/grants/documents/55/REGULAMIN-
KONKURSU_ZMIANA_30_09_2020_16022021.pdf
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https://www.parp.gov.pl/storage/grants/documents/55/REGULAMIN-KONKURSU_ZMIANA_30_09_2020_16022021.pdf


WEBINARIA NA LIPIEC 2021 R. 

L.P DATA GODZINA LPI/GPI TEMATYKA

1. 07.07.2021 10:00 LPI Biała 
Podlaska

Własny biznes z Platformami Startowymi

2. 07.07.2021 11:00 LPI Zamość Wsparcie z Funduszy Europejskich na założenie 
działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

3. 14.07.2021 10:00 LPI Chełm Fundusze Europejskie na założenie działalności 
gospodarczej

4. 28.07.2021 12.00 GPI Lublin Fundusze Europejskie na założenie działalności 
gospodarczej
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Dziękuję za uwagę!

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 14

tel. 83 34 35 844
e-mail: bialapodlaska@feu.lubelskie.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.rpo.lubelskie.pl

www.parp.gov.pl

Proszę o wypełnienie ankiet podsumowujących dzisiejsze webinarium.

mailto:bialapodlaska@feu.lubelskie.pl
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.rpo.lubelskie.pl/
http://www.parp.gov.pl/

