
Fundusze Europejskie 2014-2020 dla przedsiębiorstw na rozwój, 
pożyczki preferencyjne oraz instrument wsparcia innowacji 

Innovation Coach

Lublin, 6 października 2021 r. 
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Plan prezentacji

I. Informacja o Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich i źródła wiedzy

II. Aktualnie dostępne formy wsparcia dla przedsiębiorców:

- Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP (Program Operacyjny Polska Wschodnia)

- Działanie 10.1 Usługi rozwojowe dla MŚP (Regionalny Program Operacyjny Województwa
Lubelskiego)

III. Preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorców – Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

IV. Instrument wsparcia innowacji – Innovation Coach

V. Pytania i odpowiedzi.
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INFORMACJE 
mailowe i 

telefoniczne

nt. projektów

na etapie 
realizacji 
projektu

nt. możliwości 
dofinansowania 

pomysłu

na etapie 
przygotowania 

projektu

Sieć PIFE – ZAKRES USŁUG
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Strona internetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego

www.rpo.lubelskie.pl
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www.funduszeeuropejskie.gov.pl 
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Źródła Informacji
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

https://rpo.lubelskie.pl

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

https://www.parp.gov.pl/component/site/site/szkolenia-stacjonarne

https://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

https://www.parp.gov.pl/rozwoj-firmy#rozwoj-kompetencji

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/programy-komisji-europejskiej/

https://ec.europa.eu/info/overview-funding-programmes_pl

Zachęcam do zapisanie się do newslettera
https://rpo.lubelskie.pl/newsletter/

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
https://rpo.lubelskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/fundusze-a-koronawirus/
https://www.parp.gov.pl/component/site/site/kursy-online
https://www.parp.gov.pl/component/site/site/szkolenia-stacjonarne
https://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy
https://www.parp.gov.pl/rozwoj-firmy#rozwoj-kompetencji
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/programy-komisji-europejskiej/
https://ec.europa.eu/info/overview-funding-programmes_pl
https://rpo.lubelskie.pl/newsletter/
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Sieć 
Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich 

w województwie lubelskim

✓ GPI Lublin ul. Stefczyka 3b,

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

✓ LPI Zamość ul. Partyzantów 3 

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

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

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

www.rpo.lubelskie.pl 

mailto:kontakt@feu.lubelskie.pl
mailto:zamosc@feu.lubelskie.pl
mailto:chelm@feu.lubelskie.pl
mailto:bialapodlaska@feu.lubelskie.pl
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Program Operacyjny Polska Wschodnia 
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Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP   

Dofinansowaniu podlegają projekty obejmujące całościowe działania mające wesprzeć przedsiębiorcę w 
diagnozie jego potencjału w zakresie internacjonalizacji, przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty 
pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia 
produktów na wybrane rynki zagraniczne.

Termin naboru od 18.10.2021 do 22.12.2021 r.

Instytucja odpowiedzialna: Polska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości (PARP)
Alokacja: 50 mln PLN

Kto może aplikować:

mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa działające w województwach Polski Wschodniej,
potwierdzone wpisem do odpowiedniego rejestru, dokonanym nie później niż 12 miesięcy przed dniem
złożenia wniosku o dofinansowanie

Maksymalny poziom dofinansowania:

- 85% (w ramach pomocy de minimis)

- 50% w ramach pomocy regionalnej (zgodnie z rozp. 651/2014 dot. wsparcia na usługi doradcze)

Link do strony konkursowej: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/internacjonalizacja-msp#dokumenty

Link do pytań i odpowiedzi: https://faq.parp.gov.pl/category/dzialalnosc-zagraniczna/internacjonalizacja-msp/

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/internacjonalizacja-msp#dokumenty
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Działanie 1.2 Internalizacja MŚP   

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 800 tys. zł (w przypadku wybrania co najmniej 
jednego rynku docelowego internacjonalizacji spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i 
Szwajcarii) lub 550 tys. zł (w przypadku wybrania wyłącznie rynków docelowych 
internacjonalizacji z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii), w tym:

- maksymalnie 30 tys. zł. dofinansowania na pokrycie kosztów usług doradczych 
dotyczących opracowania nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją 
działalności MŚP;
- maksymalnie 100 tys. zł dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z nabyciem 
środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości w związku z przygotowaniem do 
internacjonalizacji działalności;
- maksymalnie 100 tys. zł na pokrycie kosztów związanych z nabyciem wartości 
niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.
- przy czym łączne dofinansowanie na pokrycie kosztów związanych z nabyciem wartości 
niematerialnych i prawnych oraz pokrycie kosztów związanych z nabyciem środków 
trwałych z wyłączeniem nieruchomości w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji 
działalności nie może przekroczyć 150 tys. zł.
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Działanie 1.2 Internalizacja MŚP   

wymogi - m.in.:
- Projekt dotyczy przygotowania do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego 

z internacjonalizacją. 
- Wnioskodawca posiada w ofercie co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę), który ma 

potencjał sprzedażowy na nowym rynku zagranicznym. 
- Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania 

wsparcia w ramach działania 1.2 POPW. 
- Projekt jest realizowany na terytorium makroregionu Polski Wschodniej. 
- Przychody wnioskodawcy ze sprzedaży zagranicznej w ostatnim roku obrotowym są 

mniejsze od 30% sumy przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług (kryterium 
dodatkowe)

- Działalność wnioskodawcy będąca przedmiotem projektu wpisuje się w zakres 
regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw 
z Polski Wschodniej (kryterium dodatkowe)
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Działanie 1.2 Internalizacja MŚP   

wymogi - m.in.:

- wnioskodawca oświadcza, że w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożył wniosek 
o dofinansowanie spełnia łącznie następujące warunki: - osiągnął przychody netto ze 
sprzedaży nie mniejsze niż 200 tys. PLN przynajmniej w jednym zamkniętym roku 
obrotowym; oraz - nie mniej niż 100 tys. PLN przychodów w jednym zamkniętym roku 
obrotowym osiągnięto w wyniku sprzedaży produktu/-ów zgłoszonych w projekcie do 
internacjonalizacji

- projekt nie może dotyczyć internacjonalizacji produktów (w tym ich wcześniejszych 
wersji/modeli) na rynkach docelowych, które były przedmiotem projektów 
finansowanych ze środków publicznych. (pozyskane informacje nie wskazują aby projekt 
dotyczył rynku docelowego, którego dotyczyły wcześniej realizowane projekty, w 
odniesieniu do któregokolwiek z produktów wskazanych do internacjonalizacji.)
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Działanie 1.2 Internalizacja MŚP   

Na co można przeznaczyć dofinansowanie, m.in.:
1. usługi doradcze, związane z opracowaniem nowego modelu biznesowego; (analizy, wskazanie rynków 
docelowych, wybór narzędzi marketingowych, rekomendacje)
2. Koszty usług doradczych związane z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego, w 
tym m.in. certyfikacji, pozyskanie zewnętrznego dofinansowania, badania marketingowe
3, koszty innych usług (szkolenia, tłumaczenia, badania i testy)
4. koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych, obejmujące:
- wynajęcie i zabudowę powierzchni wystawienniczej; 
- zakup usług w zakresie organizacji i obsługi stoiska; 
- zakup usług w zakresie transportu eksponatów oraz elementów zabudowy wraz z ubezpieczeniem, 
odprawą celną i kosztami spedycji; 
- podróże służbowe maksymalnie trzech osób uczestniczących w targach, wystawach lub misjach, w 

okresie nie dłuższym niż dwa dni (a w przypadku misji – jeden dzień) przed rozpoczęciem i jeden dzień 
po zakończeniu imprezy targowej, wystawienniczej lub misji, w zakresie i według stawek określonych 
w przepisach w sprawie ustalania należności

5. koszty nabycia środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych 
i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności,            

- Łączna wartość kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w pkt 4, stanowi nie więcej niż 49% 
kosztów kwalifikowalnych projektu.
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Działanie 1.2 Internalizacja MŚP   

Koszty, o których mowa uważa się za kwalifikowalne, jeśli zostały poniesione nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. 
Jeśli te koszty zostały poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, wówczas 
ich kwalifikowanie możliwe jest jedynie w ramach pomocy de minimis.

Ramy czasowe: 
- realizacja projektu nie może rozpocząć się przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie 
lub w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie;
- rozpoczęcie realizacji projektu nie może zostać zaplanowane później niż 6 miesięcy od daty 
złożenia wniosku o dofinansowanie; 
- okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 24 miesięcy, licząc od dnia rozpoczęcia 
realizacji projektu określonego w umowie o dofinansowanie;
- okres realizacji projektu nie może wykraczać poza końcową datę okresu kwalifikowalności 
kosztów w ramach POPW, tj. 31 grudnia 2023 r.
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Działanie 1.2 Internalizacja MŚP   

Ramy czasowe cd.: 
Przez rozpoczęcie realizacji projektu rozumie się rozpoczęcie prac w rozumieniu art. 2 pkt 23 
rozporządzenia KE nr 651/2014 (w związku z § 5 pkt 13 rozporządzenia).  Za rozpoczęcie prac 
nad projektem nie uważa się poniesienia kosztów usług doradczych dotyczących 
opracowania nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności 
MŚP, rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach 
oraz wpisu do katalogu targowego

Za rozpoczęcie realizacji projektu uznaje się m.in. 
- zaciągnięcie zobowiązania do zamówienia usługi lub towaru, 
- rozpoczęcie wykonywania usługi, wpłatę zaliczki lub zadatku, odnoszące się do kosztów 

projektu innych niż koszty usług doradczych dotyczących opracowania nowego modelu 
biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP. 

Nie stanowią rozpoczęcia realizacji projektu czynności podejmowane w ramach działań 
przygotowawczych, w szczególności przygotowanie dokumentacji związanej z wyborem 
wykonawców lub dostawców.
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Środki na szkolenia 
dla pracowników i pracodawców
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W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

1. Usługi rozwojowe dla MŚP - Działanie 10.1 

- Dofinansowanie do kursów, szkoleń i studiów podyplomowych dla pracowników 
i pracodawców do 80% - do 5 tys. zł na pracownika, do 15 tys. zł na firmę

1. Wybór usługi z Bazy Usług Rozwojowych (BUR) https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/
2. Złożenie wymaganej dokumentacji
3. Przyznanie wsparcia
4. Realizacja usługi
5. Rozliczenie usługi

Linki do poradnika dla przedsiębiorcy:

https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/baza-wiedzy#instrukcje

Dla firm szkoleniowych, które chcą zarejestrować się w Bazie Usług Rozwojowych 

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/artykul/instrukcja-korzystania-z-bur-kdu

https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/baza-wiedzy/poradnik-dla-przedsiebiorcow

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/
https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/baza-wiedzy#instrukcje
https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/baza-wiedzy/poradnik-dla-przedsiebiorcow
https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/baza-wiedzy/poradnik-dla-przedsiebiorcow
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1. Usługi rozwojowe dla MŚP - Działanie 10.1

Wykaz instytucji:
A. Operator dla m. Lublina, powiatu Lubelskiego i Lubartowskiego, świdnickiego 
i łęczyńskiego – jest Wschodnia Agencja Rozwoju Sp. z o.o. – link do strony http://warwschod.pl/pl/kontakt
Kryteria premiujące: 
50+, niepełnosprawność, płeć, wykształcenie, inteligentne specjalizacje, firmy wysokiego wzrostu  
nabór w turach, co kilka miesięcy, zakończenie projektu: 30 września 2023 roku (na ten moment 3800 zł)
Kontakt: tel. 785 355 302, tel. 81 741 71 80, e-mail: biuro@warwschod.pl

B. Operatorem dla subregionu bialsko-chełmsko-zamojskiego będzie 
Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej Triada z Chełma – link do strony:
http://triada-chelm.pl/kontakt-z-nami/ - nabór w turach do 2022 r. (3950 zł) – obecnie od 4 do 8.10.2021 
Tel. 82 565 84 45
http://triada-chelm.pl/projekty/uslugi-rozwojowe-dla-msp-w-podregionie-bialskim-i-chelmsko-
zamojskim/
Projekt realizowany jest w podregionie bialskim (obejmuje on powiaty: Biała Podlaska, powiat ziemski 
bialski, powiat radzyński, powiat parczewski oraz powiat włodawski) i chełmsko – zamojskim (obejmuje on 
powiaty: m. Chełm, m. Zamość, powiat ziemski chełmski, powiat ziemski zamojski, powiat hrubieszowski, 
powiat biłgorajski, powiat tomaszowski oraz powiat krasnostawski) na terenie którego realizowane jest 
wsparcie oraz ich pracowników. 

http://warwschod.pl/pl/kontakt/
mailto:biuro@warwschod.pl
http://triada-chelm.pl/kontakt-z-nami/
http://triada-chelm.pl/projekty/uslugi-rozwojowe-dla-msp-w-podregionie-bialskim-i-chelmsko-zamojskim/
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1. Usługi rozwojowe dla MŚP - Działanie 10.1

Wykaz instytucji, cd.:

C. Operatorem dla subregionu puławskiego będzie 
Instytut Rozwoju i Innowacji Euro-Konsult Sp. z o.o.  – link do strony –
http://www.euro-konsult.pl/kontakt.html - nabór ciągły (3,5 tys. zł). 

• przedsiębiorstwa, które do skorzystania ze wsparcia oddelegowało pracownika powyżej 
50 roku życia,

• przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu.
do 2021 (wrzesień).
Kontakt: 
Tel.: 516 209 110, 506 589 647, 81 534 73 37, 

Subregion puławski - janowskim, kraśnickim, łukowskim, opolskim, puławskim oraz 
ryckim.

http://www.euro-konsult.pl/kontakt.html
http://www.euro-konsult.pl/kontakt.html


Więcej informacji o szkoleniach 

w załączniku do webinarium z 22 września 2021 r.

link poniżej..

https://rpo.lubelskie.pl/rpo/wiadomosci/wydarzenia/webinarium-fundusze-
europejskie-na-szkolenia-i-aktywizacje-zawodowa-lublin-22-09-2021/
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https://rpo.lubelskie.pl/rpo/wiadomosci/wydarzenia/webinarium-fundusze-europejskie-na-szkolenia-i-aktywizacje-zawodowa-lublin-22-09-2021/
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Dziękuję za uwagę!

Krzysztof Prybuła

Oddział Informacji o Funduszach Europejskich 
Departament Zarządzania 

Regionalnym Programem Operacyjnym 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego 

ul. Stefczyka 3B, 20-151 Lublin 
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lublinie 

e-mail: kontakt@feu.lubelskie.pl; krzysztof.prybula@lubelskie.pl
Tel.: 81 44 16 865, 81 44 16 864

mailto:kontakt@feu.lubelskie.pl
mailto:krzysztof.prybula@lubelskie.pl

