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Sieć PIFE – ZAKRES USŁUG
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www.pife.gov.pl

http://www.pife.gov.pl/
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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 Puławy ul. gen. Fieldorfa-Nila 18 lok. 19  
tel.: 81 88 66 126, 514 924 214 
pulawy@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:pulawy@feu.lubelskie.pl
mailto:zamosc@feu.lubelskie.pl
mailto:chelm@feu.lubelskie.pl
mailto:bialapodlaska@feu.lubelskie.pl
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Wsparcie rządowe 

Tarcza Antykryzysowa 



9

Tarcza Antykryzysowa 

Miejski/Powiatowe Urzędy Pracy

1. Pożyczka 5 tys. zł z możliwością umorzenia
2. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia dla samozatrudnionych
3. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników MŚP



1. Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla 
mikroprzedsiębiorców (MUP/PUP)

Pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

Pożyczkę mogą otrzymać mikroprzedsiębiorcy, którzy w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat 
obrotowych spełniali łącznie następujące warunki:

• zatrudniali średniorocznie mniej niż 10 pracowników 

• osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych 
nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu 
sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro

O pożyczkę mogą ubiegać się także mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali 
pracowników.

Muszą prowadzić działalność gospodarczą przed 01.03.2020 r. w celu pokrycia bieżących kosztów 
prowadzenia tej działalności. 

Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że będzie 
on prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. We wniosku 
o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza, że prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy 
od dnia udzielenia pożyczki. Aby starać się o umorzenie pożyczki nie trzeba utrzymywać zatrudnienia przez 
kolejne 3 m-ce.
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• Wysokość pożyczki do 5 tys. PLN

• Pożyczka udzielana jest jednorazowo

• Stałe oprocentowanie pożyczki wynosi 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy 
Bank Polski w skali roku 

• Okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie 
następowało po 3-miesięcznym okresie karencji

Pożyczka podlega umorzeniu jeśli mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy nie zakończy 
działalności gospodarczej (stan na 19.05.2020 r.).

• https://muplublin.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka
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1. Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla 
mikroprzedsiębiorców (MUP/PUP)

https://muplublin.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka


Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą może uzyskać dofinansowanie 
części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Warunek:

• wykazanie spadku obrotów gospodarczych, rozumiany jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług 
w ujęciu ilościowym lub wartościowym

Dofinansowanie może być przyznawane w przypadku spadku obrotów o: 

1) co najmniej 30% – w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie
2) co najmniej 50% – w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie
3) co najmniej 80% – w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie

Ze wsparcia można skorzystać przez 3 miesiące. Rząd może wydłużyć ten okres w zależności 
od sytuacji w kraju.
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2. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności 
gospodarczej dla samozatrudnionych (MUP/PUP)



Kto może skorzystać:

• Mikroprzedsiębiorca

• Mały przedsiębiorca

• Średni przedsiębiorca

Warunki:

• minimalny okres prowadzenia działalności co najmniej rok

• spadek obrotów gospodarczych 

• w stosunku do przedsiębiorcy nie mogą istnieć przesłanki do ogłoszenia upadłości

Ze wsparcia można skorzystać przez 3 miesiące. Rząd może wydłużyć ten okres w zależności 
od sytuacji w kraju. 

https://muplublin.praca.gov.pl/-/12322899-tarcza-antykryzysowa-covid-19-dofinansowanie-czesci-
kosztow-wynagrodzen-pracownikow-oraz-naleznych-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne-dla-mik
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3. Dofinansowania części kosztów wynagrodzeń 
pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek 

na ubezpieczenia społeczne (MUP/PUP)

https://muplublin.praca.gov.pl/-/12322899-tarcza-antykryzysowa-covid-19-dofinansowanie-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-oraz-naleznych-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne-dla-mik


Wysokość dofinansowania zależy od stopnia spadku obrotów firmy oraz liczby pracowników 
objętych dofinansowaniem 

Gdy spadek obrotów wyniesie: 
*    co najmniej 30% - może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego  

wynagrodzenia miesięcznie tj. 1300 zł PLN

*    co najmniej 50% - może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego 
wynagrodzenia miesięcznie tj. 1820 zł PLN

*    co najmniej 80% - dofinansowanie w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia 
miesięcznie, czyli 2340 PLN

Ze wsparcia można skorzystać przez 3 miesiące. Rząd może wydłużyć ten okres w zależności 
od sytuacji w kraju.
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3. Dofinansowania części kosztów wynagrodzeń 
pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek 

na ubezpieczenia społeczne (MUP/PUP)



Aby wyliczyć spadek obrotów, należy wziąć pod uwagę 2 kolejne miesiące w 2020 r. (dowolnie 
wskazane, np. luty-marzec) lub następujące po sobie 60 dni kalendarzowych. Zestawić je należy z dwoma 
tymi samymi miesiącami w 2019 r. 

Na tej podstawie wyliczamy spadek obrotów dla całego okresu, dla którego ubiegamy się 
o dofinansowanie. 

Wypełniony wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej należy wysłać do właściwego 
PUP poprzez platformę praca.gov.pl

https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/wyborUrzedu?dest=TARCZA

Na złożenie wniosku jest tylko 14 dni od dnia ogłoszenia naboru.

Nie ma wymogu utrzymania zatrudnienia po okresie wparcia.
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3. Dofinansowania części kosztów wynagrodzeń 
pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek 

na ubezpieczenia społeczne (MUP/PUP)

https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/wyborUrzedu?dest=TARCZA


WSKAZÓWKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Jeśli przedsiębiorca utrzyma zatrudnienie pracowników objętych dofinansowaniem przez
okres, na który to wsparcie uzyskał, nie będzie musiał zwracać otrzymanej pomocy.

Jeśli przedsiębiorca nie utrzyma zatrudnienia pracowników przez okres, na który to wsparcie
uzyskał, zwraca otrzymane pieniądze bez odsetek (proporcjonalnie do czasu, w którym nie zatrudniał
pracowników). Ma na to 30 dni od dnia otrzymania wezwania.

Dofinansowanie jest wypłacane w miesięcznych transzach, po złożeniu przez przedsiębiorcę
oświadczenia o prowadzeniu działalności w danym miesiącu, za który dofinansowanie jest wypłacane.

Przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na
który przyznane zostało dofinansowanie oraz po zakończeniu wsparcia przez okres równy okresowi
pobierania dofinansowania.

Ogólna zasada do wszystkich funduszy pomocowych:
Nie można otrzymać dofinansowania na te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej, które
zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.
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Kontakt do Urzędów Pracy:
https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/kontakty

Lista dokumentów:

https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/listaDokumentow?dest=TARCZA

Wypełnione wnioski o wsparcie w formie elektronicznej należy wysłać do właściwego Urzędu 
Pracy poprzez platformę www.praca.gov.pl
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Tarcza Antykryzysowa 

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie



Wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków 
Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (WUP)

Ze wsparcia może skorzystać przedsiębiorca u którego:

• wystąpił spadek obrotów gospodarczych (spadek sprzedaży towarów lub usług 
w ujęciu ilościowym lub wartościowym) w następstwie wystąpienia COVID-19 

➢ nie mniej niż o 15% - stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych
2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 01.01.2020 r. do dnia
poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń,
w porównaniu do łącznych obrotów analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku
poprzedniego. Za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych,
w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca
kalendarzowego, tj. w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego;

➢ nie mniej niż o 25% - stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowych,
przypadającego po dniu 01.01.2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie
świadczeń, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30
kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy
rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, tj. w dniu innym niż pierwszy dzień danego
miesiąca kalendarzowego

➢ (https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/świadczenia)
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https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/swiadczenia


Wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków 
Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (WUP)

• nie ma zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne,
zdrowotne, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Funduszu Pracy lub Funduszu
Solidarnościowy (od końca trzeciego kwartału 2019 r., z wyjątkiem przypadku, gdy przedsiębiorca
zawarł umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego
w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności.)

• nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości

• zawarł porozumienie w zakresie obniżenia wymiaru czasu pracy pracowników lub objęcia 
pracowników przestojem ekonomicznym
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Wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków 
Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (WUP)

Dwie formy wsparcia:

• przestój ekonomiczny 

Okres niewykonywania pracy przez pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika pozostającego 
w gotowości do pracy

• obniżony wymiar czasu pracy przez przedsiębiorcę

Wymiar czasu pracy pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika. Przedsiębiorca może obniżyć 
wymiar czasu pracy o 20% nie więcej niż do 0,5 etatu.
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Przestój ekonomiczny

•Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie
więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na
podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

•W przypadku przestoju ekonomicznego maksymalna kwota dofinansowania (z FGŚP) na pracownika
wyniesie 1.533,09 zł PLN (brutto) w tym składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy
w przeliczeniu na pełny etat (przy założeniu składki na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 1,67%).
Dofinansowanie przysługuje z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.
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Wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków 
Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (WUP)



Obniżony wymiar czasu pracy

•Wynagrodzenie z tytułu obniżonego wymiaru czasu pracy nie może być niższe niż minimalne
wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Przepis wprowadza gwarancję minimalnego wynagrodzenia za
pracę po obniżeniu wymiaru czasu pracy do 20% z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy pracownika
przed jego obniżeniem.

•W przypadku obniżonego wymiaru czasu pracy maksymalna kwota dofinansowania (z FGŚP) na
pracownika wyniesie 2.452,27 zł PLN (brutto) w tym składki na ubezpieczenie społeczne należne od
pracodawcy od przyznanego świadczenia (przy założeniu składki na ubezpieczenie wypadkowe
w wysokości 1,67%). Dofinansowanie przysługuje z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

•W sytuacji, gdy Przedsiębiorca skorzystał ze zwolnienia, w całości lub w części, z obowiązku opłacania 
należności z tytułu składek odprowadzanych do ZUS, nie może otrzymać dofinansowania w części 
dotyczącej składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Może natomiast otrzymać 
dofinansowanie części kosztów wynagrodzenia pracowników.
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Wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków 
Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (WUP)



• Przedsiębiorcy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy
przysługują środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na opłacanie składek
na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy od przyznanych świadczeń.

• Wymienione wyżej świadczenia przysługują przedsiębiorcy przez łączny okres 3 miesięcy. We
wniosku o przyznanie z FGŚP środków na wypłatę świadczeń należy określić okres od kiedy – do
kiedy przedsiębiorca wnioskuje o świadczenia. Termin ten nie może przypadać wcześniej niż od
dnia wejścia w życie ustawy COVID-19, a także od dnia wprowadzenia przestoju ekonomicznego
lub obniżonego czasu pracy na podstawie zawartego porozumienia.
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Wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków 
Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (WUP)



Przedsiębiorca: 

• nie może otrzymać pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych
tytułów wypłaty na rzecz ochrony miejsc pracy (wynagrodzenia, składki)

• nie może otrzymać dofinansowania do wynagrodzenia pracowników, którzy w miesiącu
poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku uzyskali wynagrodzenie wyższe niż 300% przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku

• https://muplublin.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/swiadczenia
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Wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków 
Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (WUP)

https://muplublin.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/swiadczenia
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Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

• zwolnienie z opłacania składek (100 % dla mikro) za okres marzec, kwiecień i maj 2020  (również dla 
małych firm i spółdzielni socjalnych – 50 % zwolnienia) ,

• świadczenie postojowe (2080 zł – tzw. „na rękę”) dla osób prowadzących działalność (przychód nie 
może przekroczyć 15 681 PLN) spadek przychodu minimum 15%, rozpoczęcie  działalności przed 
1 lutego 2020 r. (1300 zł dla firm rozliczających się w formie karty podatkowej i korzystających ze 
zwolnień z podatku VAT)

• realizujących umowy cywilnoprawne (dotyczy umów zawartych przed 01.04.2020 r.),

• odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę dla należności za okres od stycznia 2020 r.

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-
zus/2551371

Aby uzyskać wsparcie z ZUS należy złożyć odpowiedni wniosek.

Wszystkie dokumenty można złożyć przez portal Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS –
przez Internet. Jeżeli nie mamy jeszcze profilu na portalu PUE ZUS możemy go założyć online przy użyciu
podpisu kwalifikowanego, profilu zaufanego/login.gov lub bankowości elektronicznej.

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/2551371
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TARCZA ANTYKRYZYSOWA

Tarcza to pakiet rozwiązań przygotowanych przez rząd, który ma ochronić polskie państwo 
i obywateli przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa. Opiera się na 5 filarach:

• Ochronie miejsc pracy i bezpieczeństwu pracowników
• Finansowaniu przedsiębiorców
• Ochronie zdrowia
• Wzmocnieniu systemu finansowego
• Inwestycjach publicznych

Tarcza ma za zadanie stabilizować polską gospodarkę, a także dać jej impuls inwestycyjny. 
Szacuje się, że wartość wsparcia oferowanego w ramach tarczy wyniesie 212 mld PLN – to blisko 10% 
PKB.

Szczegóły:
https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa
https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/wyszukaj-wsparcie-dla-swojej-firmy

https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa
https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/wyszukaj-wsparcie-dla-swojej-firmy
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TARCZA ANTYKRYZYSOWA

W ramach Tarczy Antykryzysowej, Polski Fundusz Rozwoju uruchamia Tarczę Finansową
PFR dla Firm i Pracowników. Jest to nowy program pomocowy o wartości blisko 100 mld PLN,
skierowany do mikro oraz małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.

Jego celem jest ochrona rynku pracy i zapewnienie firmom płynności finansowej w okresie
poważnych zakłóceń w gospodarce. Program skierowany jest do około 670 tys. polskich
przedsiębiorców i przyczyni się do powrotu polskich firm na ścieżkę rozwoju.

https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr.html

https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/PFR-Przewodnik-Antykryzysowy-dla-
Przedsiebiorcow.pdf

https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/PFR-Przewodnik-Antykryzysowy-dla-Przedsiebiorcow.pdf
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TARCZA FINANSOWA POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU 
(PFR) dla firm i pracowników

Tarcza Finansowa dla Mikrofirm

Finansowanie w postaci prostych subwencji wypłacanych za pośrednictwem banków do
maksymalnej kwoty 324 tys. PLN (średnio ok 70-90 tys. PLN) na 3 lata. Środki bezzwrotne do 75%
subwencji po 12 miesiącach pod warunkiem prowadzenia działalności i utrzymania poziomu
zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy.

Tarcza Finansowa dla Małych i Średnich Firm

Subwencja prosta do maksymalnej kwoty 3,5 mln PLN (średnio 1,9 mln PLN) na 3 lata. Środki
bezzwrotne do 75% subwencji po 12 miesiącach pod warunkiem prowadzenia działalności, utrzymania
poziomu zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy oraz zanotowania straty na sprzedaży.
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TARCZA FINANSOWA POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU 
(PFR) dla firm i pracowników

Tarcza Finansowa dla Dużych Firm

Wnioski będą składane za pośrednictwem specjalnego formularza bezpośrednio do PFR.

Finansowanie udzielane będzie przez PFR na bazie indywidualnej analizy finansowej w postaci:

• finansowania płynnościowego

• pożyczek preferencyjnych

• instrumentów kapitałowych

https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr.html

https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr.html


Warunki umorzenia subwencji dla mikroprzedsiębiorstw 

Pożyczka preferencyjna może być umorzona do wysokości 75% na koniec 12 miesiąca 
kalendarzowego od dnia wypłaty pożyczki na następujących zasadach:

*   25% wartości subwencji jest bezzwrotna pod warunkiem kontynuowania działalności w ciągu 
12 miesięcy od jej udzielenia

*   dodatkowe 50% subwencji jest bezzwrotne w zależności od poziomu utrzymania średniego 
zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. 
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Warunki umorzenia subwencji dla małych i średnich firm

Pożyczka preferencyjna może być umorzona do wysokości 75% na koniec 12 miesiąca 
kalendarzowego od dnia wypłaty pożyczki na następujących zasadach:

*   25% pod warunkiem kontynuacji działalności

*   25% w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży

*  dodatkowo 25% w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy

W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji jest odpowiednio wyższy, 
co stanowi silny bodziec dla beneficjentów do utrzymywania miejsc pracy.
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Kontakt

Infolinia Polskiego Funduszu Rozwoju udziela ogólnych informacji na temat Tarczy 
Finansowej PFR

Polski Fundusz Rozwoju
ul. Krucza 50

00 – 025 Warszawa
tel. 800 800 120
e-mail: info@pfr.pl

Więcej szczegółów w Przewodniku po Tarczy Finansowej PFR dla Firm i Pracowników, jak również na 
stronach internetowych PFR - po oficjalnym starcie programu.
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https://cutt.ly/przewodnik-tarcza-finansowa-pfr
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Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Poddziałanie 1.1.1 Szybka Ścieżka

Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Podziałanie 2.3.2  Bony na innowacje dla MŚP

Podziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Podziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne
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POIR - Konkursy przewidziane do ogłoszenia po 21 maja 2020 roku

Podziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez 
przedsiębiorstwa (szybka ścieżka) 

– Wsparcie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub eksperymentalnych prac
rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorcę.

Terminy zakończenia naborów dla przedsiębiorców oraz konsorcjum także z udziałem jednostek
naukowych:

- 18.06.2020 r. tylko MŚP oraz ich konsorcja (także z udziałem jedn. naukowych) – IV runda 300 mln zł

- 30.06.2020 r. Urządzenia Grzewcze – 200 mln zł

- 10.07.2020 r. OZE w transporcie - 200 mln zł

- 14.09.2020 r. dla wszystkich (wartość alokacji zostanie określona w późniejszym terminie)

- 30.09.2020 r. MŚP posiadające certyfikat Seal of Excellence -"Pieczęć Doskonałości„ - 50 mln zł

- 06.11.2020 r. Agrotech (Wartość alokacji na konkurs zostanie określona w późniejszym terminie)

- 31.12.2020 r. Koronawirusy - 200 mln zł

Instytucja odpowiedzialna: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/

https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/
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POIR - Konkursy przewidziane do ogłoszenia po 21 maja 2020 roku

Podziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez
przedsiębiorstwa

Typy projektów:

Projekty, który obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe 
(projekt, w którym nie przewidziano prac rozwojowych, nie może uzyskać dofinansowania). 
Elementem projektu mogą być prace przedwdrożeniowe.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu
Dofinansowanie nie może przekroczyć dla przedsiębiorstwa na jeden projekt:
20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje gł. badania przemysłowe;
15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje gł. eksperymentalne prace rozwojowe;
200 000 euro na prace przedwdrożeniowe – pomoc de minimis (wartość brutto pomocy 
łącznie 
z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych;
2 mln euro na prace przedwdrożeniowe – usługi doradcze dla MŚP.
Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu – maksymalnie 50 mln euro.
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POIR - Konkursy przewidziane do ogłoszenia po 21 maja 2020 roku

Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

– w ramach działania przewidziane jest wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-
rozwojowych przedsiębiorców.

Rodzaje pomocy:

pomoc regionalna (od 10 % do 70 %),

pomoc na prace rozwojowe (od 25 % do 45 %),

pomoc de minimis (od 25 % do 45 %).

Termin naboru:

• 30 czerwca 2020 r. - alokacja 350 mln PLN

Instytucja odpowiedzialna: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

http://www.poir.gov.pl/nabory/1-81/

http://www.poir.gov.pl/nabory/1-81/
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POIR - Konkursy przewidziane do ogłoszenia po 21 maja 2020 roku

Podziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Wsparcie udzielane na finansowanie usług dla MŚP realizowanych przez jednostki naukowe,
przyczyniających się do rozwoju ich produktów (wyrobów i usług). Dodatkowo wsparcie może
obejmować realizację inwestycji początkowej związanej z wdrożeniem innowacji technologicznej
(produktowej lub procesowej), będącej przedmiotem usługi zleconej jednostce naukowej w ramach
poddziałania 2.3.2 (komponent inwestycyjny).

Termin naboru:

• 30 września 2020 alokacja 50 mln PLN

• 30 września 2020 alokacja 5 mln zł (na rzecz dostępności)

• 30 grudnia 2020 alokacja 20 mln zł (etap II inwestycyjny)

• 30 grudnia 2020 alokacja 5 mln zł (na rzecz dostępności)

Instytucja odpowiedzialna: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

http://www.poir.gov.pl/nabory/1-43/

http://www.poir.gov.pl/nabory/1-43/
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POIR - Konkursy przewidziane do ogłoszenia po 21 maja 2020 roku

Podziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP
Typy projektów:

Usługi badawczo-rozwojowe polegające na  opracowaniu:

a) nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, nowej lub znacząco ulepszonej technologii produkcji, 
nowego projektu wzorniczego;

b) nowej lub znacząco ulepszonej usługi.

Usługi mogą dotyczyć innowacji nietechnologicznych (usługi dotyczące innowacji marketingowych i/lub 
organizacyjnych), jeśli będą towarzyszyły usłudze, o której mowa w pkt a) lub b) powyżej.

Typ beneficjenta: MSP

Maksymalny poziom dofinansowania: 85%

Minimalna i maksymalna wartość projektu (PLN): nie dotyczy

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu (PLN):
Min. 60 000

Max. 400 000
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POIR - Konkursy przewidziane do ogłoszenia po 21 maja 2020 roku

Podziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Wsparcie projektów mających na celu wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw
działających w ramach Krajowych Klastrów Kluczowych na rynkach międzynarodowych.

Kto może składać wnioski: Koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych

Termin naboru:

• 30 lipca 2020 r. - alokacja 28,5 mln PLN

Dofinansowanie:

• dla koordynatora klastra w zakresie pomocy operacyjnej - do 50 % kosztów kwalifikowanych

• dla członka klastra – na udział w targach - pomoc publiczna 50%, pomoc de minimis od 50% do 80%)

Instytucja odpowiedzialna: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

http://www.poir.gov.pl/nabory/1-83/

http://www.poir.gov.pl/nabory/1-83/
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POIR - Konkursy przewidziane do ogłoszenia po 21 maja 2020 roku

Podziałanie 2.3.6 Granty na Eurogranty

Ma na celu zwiększenie innowacyjności i umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorców
z sektora MŚP poprzez zwiększenie udziału tych podmiotów w programach UE zarządzanych
z poziomu Komisji Europejskiej (niefinansowanych ze środków Funduszy Strukturalnych)

Termin naboru:

• 12 stycznia 2021 r. - alokacja 5 mln PLN

Na co można otrzymać dofinansowanie:

mogą otrzymać projekty dotyczące przygotowania projektu planowanego do realizacji
w ramach jednego z Programów UE zarządzanych centralnie, tj. COSME – Program ramowy
na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw na lata
2014-2020, Horyzont 2020 – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji na
lata 2014-2020, Kreatywna Europa – Program Kreatywna Europa dla europejskich sektorów
kultury i kreatywnych i LIFE – Program LIFE.

Dofinansowanie: Do 100%

Instytucja odpowiedzialna: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

http://www.poir.gov.pl/nabory/1-72/

http://www.poir.gov.pl/nabory/1-72/
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POIR - Konkursy przewidziane do ogłoszenia po 21 maja 2020 roku

Podziałanie 3.2.2 Kredyt technologiczny

Wsparcie projektów MŚP polegających na wdrażaniu innowacji o charakterze technologicznym.

Terminy naborów:

• 31 maja 2020

• 20 grudnia 2020

Łączna alokacja 700 mln PLN

Nie ustala się minimalnej wartości wydatków kwalifikowalnych projektu ogółem.

Nie ustala się maksymalnej kwoty dofinansowania w ramach projektu

Instytucja odpowiedzialna: Bank Gospodarstwa Krajowego

https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-technologiczne/

https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-technologiczne/
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POIR - Konkursy przewidziane do ogłoszenia po 21 maja 2020 roku

Podziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

Wsparciem objęte są projekty polegające na wdrożeniu innowacji technologicznych – własnych lub 
nabytych wyników prac badawczo-rozwojowych.
O dofinansowanie ubiegać się mogą projekty finansowane kredytem na innowacje technologiczne. 

Kredyt na innowacje technologiczne przyznawany jest na zasadach komercyjnych przez banki 
współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego przy udziale własnym kredytobiorcy min. 25%.

Dofinansowanie w formie dotacji – „premii technologicznej” otrzymuje się celem spłaty części kredytu 
technologicznego. Dofinansowaniu podlegają wydatki kwalifikowalne przeznaczone na inwestycję 
technologiczną oraz na zrealizowane przez podmioty zewnętrzne ekspertyzy, studia, koncepcje i projekty 
związane z inwestycją.
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POIR - Konkursy przewidziane do ogłoszenia po 21 maja 2020 roku

Podziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

Koszty kwalifikowane, to m.in.:
1) zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej (w tym zakup prawa użytkowania 
wieczystego),
2) zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych środków trwałych innych niż 
określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego 
działalność w sektorze transportu; 
3) zakup używanych środków trwałych, a także koszty montażu i uruchomienia używanych środków 
trwałych innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez 
przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu, 
4) zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich 
części; 
5) zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz 
nieopatentowanej wiedzy technicznej, 
6) pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części, 
(umowa najmu na okres co najmniej 3 lat) 
7) wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne,



45

POIR - Konkursy przewidziane do ogłoszenia po 21 maja 2020 roku

Podziałanie 4.1.1 Projekty Aplikacyjne

Projekty aplikacyjne - projekty obejmujące badania przemysłowe i/lub eksperymentalne 
prace rozwojowe realizowane przez konsorcja złożone z jednostek naukowych 
i przedsiębiorców.

Kto może składać wnioski:  Konsorcjum, w skład którego wchodzi co najmniej:
jedna jednostka naukowa oraz jedno przedsiębiorstwo.

Termin naboru:

• od 1 czerwca do 31 lipca 2020 r. - alokacja 150 mln PLN

Dofinansowanie dla przedsiębiorstwa na jeden projekt:
20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje gł. badania przemysłowe;
15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje gł. prace rozwojowe;
200 000 euro na prace przedwdrożeniowe – pomoc de minimis
2 mln euro na prace przedwdrożeniowe – usługi doradcze dla MŚP.
Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu – maksymalnie 50 mln euro

Instytucja odpowiedzialna: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Link do archiwalnego konkursu: http://www.poir.gov.pl/nabory/1-70/

http://www.poir.gov.pl/nabory/1-70/
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Program Operacyjny Polska Cyfrowa
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Program Operacyjny Polska Cyfrowa
Działanie 2.4 Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje
sektora publicznego

2) Runda druga – od 9 maja 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.

Organizator konkursu: Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Kto może aplikować:

• jednostki naukowe 

• organizacje pozarządowe;

• mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa;

• partnerstwa tworzone pomiędzy wskazanymi powyżej wnioskodawcami.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

• Max. dofinansowanie 84,63% wydatków kwalifikowanych projektu, stanowiące środki UE 
(EFRR).

• Min. wkład własny Beneficjenta stanowi 15,37 % wydatków kwalifikowalnych projektu.

• alokacja 10 mln zł (środki EFRR).
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Program Operacyjny Polska Cyfrowa
Na co można otrzymać dofinansowanie?

• dofinansowanie będzie można otrzymać na:

• wdrożenie nowej usługi świadczonej przez aplikację elektroniczną; rozszerzenie 
funkcjonalności już istniejącej e-usługi (aplikacji) poprzez wykorzystanie treści otwartych 
zasobów informacji sektora publicznego i/lub istniejących e-usług publicznych;

• utworzone w ramach projektów aplikacje umożliwią ponowne wykorzystanie informacji 
publicznej przez podmioty spoza administracji publicznej.

Tworzone usługi i treści w ramach dofinansowanych projektów będą musiały przyczyniać się 
do wzmocnienia: e-administracji (np. poprzez udostępnienie ponadstandardowego, 
rozszerzonego interfejsu zintegrowanego korzystania z usług publicznych lub udostępnienie 
przetworzonych informacji polityczno-administracyjnych), e-uczenia się, e- włączenia 
społecznego, e-kultury, e-zdrowia.

Mogą to być zarówno projekty komercyjne, jak i niekomercyjne.

http://www.polskacyfrowa.gov.pl/nabory/24-tworzenie-uslug-i-aplikacji-wykorzystujacych-
e-uslugi-publiczne-i-informacje-sektora-publicznego/

http://www.polskacyfrowa.gov.pl/nabory/24-tworzenie-uslug-i-aplikacji-wykorzystujacych-e-uslugi-publiczne-i-informacje-sektora-publicznego/
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Program Operacyjny Polska Wschodnia

Działanie 1.2 Internacjonalizacja

Działanie 1.3.1  Wdrażanie innowacji przez MŚP 

Działanie 1.4 Wzór na konkurencję
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POPW – Aktualne Konkursy po 21 maja 2020 r.

Działanie 1.2 Internalizacja MŚP   

Kompleksowe, indywidualne, profilowane pod odbiorcę wsparcie związane z opracowaniem 
i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego w MŚP związanego 
z internacjonalizacją ich działalności.

Nabór: 04.08-07.09.2020 r.

Instytucja odpowiedzialna: Polska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości (PARP)
Alokacja: 50 mln PLN
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POPW – Aktualne Konkursy po 21 maja 2020 r.

Działanie 1.2 Internalizacja MŚP   

Na co można przeznaczyć dofinansowanie:
- usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego 

modelu biznesowego;

- usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym m.in. 
koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów

- udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych;

- nabycie oprogramowania i doradztwa niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych 
w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.
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POPW – Aktualne Konkursy po 21 maja 2020 r.

Działanie 1.2 Internalizacja MŚP   

Maksymalny poziom dofinansowania: 85%

Kto może otrzymać dofinansowanie?

- mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa działające w województwach Polski 
Wschodniej: warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim, 
potwierdzone wpisem do odpowiedniego rejestru, dokonanym nie później przed dniem 
złożenia wniosku o dofinansowanie

- posiadające co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę) o potencjale do 
internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym

- osiągnął przychody netto ze sprzedaży nie mniejsze niż 200 tys. PLN przynajmniej 
w jednym zamkniętym roku obrotowym;
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POPW – Aktualne Konkursy po 21 maja 2020 r.

Działanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP

Wsparcie projektów prowadzących do stworzenia innowacyjnych produktów poprzez 
wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R.

Nabór: 25.08-24.09.2020 r.

Minimalna wartość projektu: 1 mln PLN – max. do 7 mln PLN
Dofinansowanie max. 70%

Instytucja odpowiedzialna: Polska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości
Alokacja: 150 mln PLN

Archiwalny link:
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/wdrazanie-innowacji-przez-msp

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/wdrazanie-innowacji-przez-msp
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POPW – Aktualne Konkursy po 21 maja 2020 r.

Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I etap
Wsparcie dla MSP na przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie
strategii wzorniczej.

nabór wniosków: listopad 2020 – grudzień 2021 – opracowanie strategii wzorniczej
Alokacja: 5 mln PLN

Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II etap  - do 21.07.2020 r. 
Wsparcie MŚP na wdrożenie strategii wzorniczej opracowanej w ramach I etapu 
(tj. wdrożenie rekomendacji z audytu w celu wprowadzenia innowacji produktowej).

II etap - wdrożenie strategii wzorniczej
http://www.polskawschodnia.gov.pl/nabory/14-wzor-na-konkurencje-etap-ii/

- alokacja 200 mln PLN

http://www.polskawschodnia.gov.pl/nabory/14-wzor-na-konkurencje-etap-ii/


55

POPW – Aktualne Konkursy po 21 maja 2020 r.

Działanie 1.4 Wzór na konkurencję

• Wsparcie dla MSP na przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii
wzorniczej

• analizę wzorniczą beneficjenta oraz jego otoczenia w zakresie oferty produktowej,
technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji, strategii marketingowej,
charakterystyki klientów i konkurencji oraz trendów rynkowych,

• analiza potrzeb beneficjenta w zakresie zarządzania wzornictwem,

• usługi doradcze niezbędne do realizacji projektu wzorniczego,

• (II etap) - zakup urządzeń i maszyn oraz wartości niematerialnych i prawnych

• Maksymalny % poziom dofinansowania I etap 85% II etap 70%

• Maksymalna wartość dofinasowania

• Etap I – 100 tys. PLN

• Etap II: – 3 mln PLN (w przypadku wdrożenia innowacji produktowej) – 1 mln PLN
(w przypadku wdrożenia innowacji innych niż produktowa
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Wsparcie regionalne

a) Preferencyjne pożyczki
b) Wsparcie z Urzędu Pracy
c) Start-upy – dla firm, którą planują wdrożyć innowacyjne pomysły
d) Lokalne Grupy Działania
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Preferencyjne pożyczki

Instytucje przyznające wsparcie:

1. Lubelska Fundacja Rozwoju (m.in.: pożyczka płynnościowa, mała, duża)

https://xn--poyczkaunijna-44c.pl/pozyczka-unijna/lubelskie/

2. Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego (m.in.: pożyczka mała, duża)

https://www.barr.org.pl/nasza-oferta/fundusz-pozyczkowy/

3. Fundacja OIC Poland (m.in.: pożyczka mała, duża, na rozwój)

https://www.oic.lublin.pl/fundusz-pozyczkowy/o-funduszu-pozyczkowym/

4. Fundacja Puławskie Centrum Przedsiębiorczości (m.in.: pożyczka mała, duża, na rozwój)

http://www.fpcp.org.pl/projekty/fundusz-pozyczkowy

https://pożyczkaunijna.pl/pozyczka-unijna/lubelskie/
https://www.barr.org.pl/nasza-oferta/fundusz-pozyczkowy/
https://www.oic.lublin.pl/fundusz-pozyczkowy/o-funduszu-pozyczkowym/
http://www.fpcp.org.pl/projekty/fundusz-pozyczkowy
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Miejski/Powiatowe Urzędy Pracy

Formy wsparcia, m.in.:
- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

- dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego w wieku 50+

- roboty publiczne

- bon zatrudnieniowy 

- refundacja składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych do 30 roku życia

- świadczenie aktywizacyjne 

- Itp..

Więcej: https://muplublin.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/wsparcie-
tworzenia-miejsc-pracy

https://muplublin.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/wsparcie-tworzenia-miejsc-pracy
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Start – upy
W każdym z platform startowych od projektu do dofinansowania trzeba przejść klika etapów:

a) wstępna weryfikacja - złożenie i ocena wniosku, badanie poziomu innowacyjności 
założenie przez wnioskodawcę spółki zoo w organizacji
b) inkubacja, mentoring, coaching - co trwa łącznie od 4 do 6 miesięcy
c) złożenie wniosku do działania 1.1.2 Platformy startowe do PARP
d) wybór innowacyjnego pomysłu i podpisanie umowy na dofinansowanie do 1 mln zł 
(wkład własny 15%)
e) wnioskodawca otrzymuje 50% udziałów w spółce
Trzy platformy startowe w województwie lubelskim:

1. Wschodni Akcelerator Biznesu (Puławski Park Naukowo-Technologiczny) 
https://wab.biz.pl/
Dorota Babska, tel. 603 970 633 – email: dorota.babska@ppnt.pulawy.pl

2. Unicorn Hub (Fundacja OIC Poland) https://unicornhub.pl/
tel. 81 710 46 30 – e-mail: sekretariat@oic.lublin.pl

3. Idealist - http://idealist.pl/
Karolina Zuzaniuk, tel. 505 176 810 - k.zuzaniuk@idealist.pl

Wykaz platform startowych: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/platformy-startowe

https://wab.biz.pl/
mailto:dorota.babska@ppnt.pulawy.pl
https://unicornhub.pl/
mailto:sekretariat@oic.lublin.pl
http://idealist.pl/
mailto:k.zuzaniuk@idealist.pl
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/platformy-startowe
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Lokalne Grupy Działania (LGD)

- dysponują środkami z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

- dofinansowanie do 70%, do 300 tys. zł

Warunki uzyskania wsparcia, min.:

- utworzenie minimum jednego miejsca pracy (na 3 lata)

- firma lub jej oddział ma mieć siedzibę na terenie wiejskich/ miejscowości poniżej 20 tys. 
mieszkańców i tam też realizacja przedsięwzięcia

Koszty kwalifikowane to m.in.:

- zakup robót lub usług budowlanych

- zakup nowych maszyn lub urządzeń

- najem lub dzierżawy maszyn, urządzeń lub nieruchomości 

Wykaz LGD w województwie lubelskim:

http://prow.lubelskie.pl/kontakt/kontakty-lgd

http://prow.lubelskie.pl/kontakt/kontakty-lgd


61

Fundusze Europejskie 2014 – 2020 
na doradztwo i szkolenia 

1. RPO WL – działanie 10.1 Usługi rozwojowe dla MŚP
2. POWER - pożyczki 0% z umorzeniem do 25%
3. Krajowy Fundusz Szkoleniowy
4. Akademia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
5. Akademia Menadżera MŚP  
6. Kompetencje dla sektorów – oferta dla przedsiębiorców
7. Sukcesja w firmach rodzinnych 
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W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

I. Działanie 10.1 Usługi rozwojowe dla MŚP

- 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 https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/
2. Złożenie wymaganej dokumentacji
3. Przyznanie wsparcia
4. Realizacja usługi
5. Rozliczenie usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/
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I. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego
Działanie 10.1 Usługi rozwojowe dla MŚP

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/
Tel. 508 283 369, 608 500 131, tel. 81 741 71 80

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/
Tel. 82 565 84 45

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
Tel. 81 534 73 37

http://warwschod.pl/pl/kontakt/
http://triada-chelm.pl/kontakt-z-nami/
http://www.euro-konsult.pl/kontakt.html
http://www.euro-konsult.pl/kontakt.html


64

II. Krajowy Fundusz Szkoleniowy 

Środki dostępne w Urzędach Pracy – one to ogłaszają terminy naboru wniosków.

Zasady, to min.:
- wysokość wsparcia do 3-krotności średniej krajowej dla pracowników
- 100% dofinansowania dla mikroprzedsiębiorstw
- 80% dla większych

Zawody deficytowe w województwie lubelskim to m.in.: dekarze, elektrycy, fizjoterapeuci, 
fryzjerzy, kierowcy C,D, C+E, kucharze, lekarze, mechanicy, piekarze, księgowi, spawacze.

Źródła informacji:  

Barometr zawodów

https://barometrzawodow.pl/pl/lubelskie/prognozy-dla-
powiatow/2020/lubelskie.19......1..3..0.1.1.p_3.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy:

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

https://barometrzawodow.pl/pl/lubelskie/prognozy-dla-powiatow/2020/lubelskie.19......1..3..0.1.1.p_3.
https://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy
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III. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Ogólnopolski Program Edukacji Naukowej (OPEN)

Program jest wdrażany przez Suwalską Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości (w zakresie 
udzielania pożyczek), firmę doradczą PAG Uniconsult oraz Stowarzyszenie Organizatorów 
Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce.

Dla pracujących, bezrobotnych

Pożyczka z umorzeniem do 25%
Oprocentowanie – 0%
Od 1 tys. PLN do 100 tys. PLN
Spłata do 60 miesięcy
Kursy, szkolenia, studia podyplomowe 
https://open.frp.pl/informacje-dla-pozyczkobiorcow

Podobną opcją jest: 
https://inwestujwrozwoj.pl/

https://open.frp.pl/informacje-dla-pozyczkobiorcow
https://inwestujwrozwoj.pl/


IV. Akademia PARP - www.akademiaparp.gov.pl

Szkolenia studia, coaching, mentoring, warsztaty, kursy. 

Darmowe kursy online dla ciebie i Twojego biznesu.
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http://www.akademiaparp.gov.pl/


IV. Oferta Akademii PARP

Tematyka szkoleń dopasowana jest do potrzeb firm z sektora MSP

➢ Kategorie główne: FINANSOWANIE, MARKETING I SPRZEDAŻ, PRAWO, WSPARCIE 
OTOCZENIA BIZNESU (IOB), ZARZĄDZANIE oraz Umiejętności interpersonalne; 
Umiejętności kierownicze; Umiejętności osobiste 

Nad zawartością merytoryczną szkoleń czuwają wysokiej klasy eksperci
w dziedzinie przedsiębiorczości i zarządzania. Akademia PARP wykorzystuje
najskuteczniejsze metody edukacji zawodowej. Szkolenia składają się z lekcji,
podczas których uczestnik jest informowany o celach i rezultatach szkolenia. Treść
przeplatają interaktywne ćwiczenia doskonalące. W szkoleniu występuje wiele
odniesień do praktyki. Po przejściu modułu (zestawu kilku lekcji) uczestnik może
sprawdzić swoją wiedzę za pomocą testu.

Logowanie: https://akademia.parp.gov.pl/login/index.php

Więcej informacji: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/kursy-online
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https://akademia.parp.gov.pl/login/index.php
https://www.parp.gov.pl/component/site/site/kursy-online


V. Akademia Menadżera MŚP

Celem konkursu Akademia Menedżera MŚP jest dofinansowanie (za pośrednictwem
operatorów) wsparcia szkoleniowego i doradczego w obszarze zarządzania
przedsiębiorstwem, w tym zasobami ludzkimi dla kadry menedżerskiej.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Usługi doradcze i szkoleniowe z Bazy Usług Rozwojowych, które pozwolą:

1. Zdiagnozować potrzeby mikro- , małego-, średniego przedsiębiorstwa

• luki kompetencyjne właścicieli, kadry menedżerskiej lub osób przewidzianych do objęcia 
stanowiska kierowniczego.

2. przeszkolić menadżerów przedsiębiorstw z sektora MSP, w tym: właścicieli, pracowników
zatrudnionych na kierowniczym stanowisku,

• pracowników, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko 
kierownicze

Usługi rozwojowe, z których może skorzystać przedsiębiorstwo, to takie, które odpowiadają 
na potrzeby wynikające z diagnozy oraz mieszczą się w Opisie uniwersalnych kompetencji 
menadżerskich.
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https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/akademia-menadzera-msp#dokumenty


V. Akademia Menadżera MŚP

Kto może otrzymać dofinansowanie?

• Mikro-, małe, średnie przedsiębiorstwa:

• planujące przeszkolić osoby na stanowiskach kierownicze lub osoby przewidziane do 
awansu na stanowisko kierownicze;

• spełniające warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej;

• zobowiązujące się do wniesienia wkładu prywatnego w wysokości nie mniejszej niż 
20% kwoty wsparcia

• Pierwszeństwo w otrzymaniu wsparcia będą mieli ci przedsiębiorcy lub ich pracownicy, 
którzy dotychczas nie korzystali ze wsparcia na usługi rozwojowe (szkolenia, doradztwo, 
itp.).

https://www.parp.gov.pl/component/site/site/akademia-menadzera-msp-formularz
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https://www.parp.gov.pl/component/site/site/akademia-menadzera-msp-formularz


VI. Kompetencje dla sektorów - oferta dla przedsiębiorców

Tematyka szkoleń dopasowana jest do potrzeb firm z sektora MSP

• CEL FINANSOWANIA: Dofinansowanie wsparcia mikro, małych, średnich i dużych 
przedsiębiorstw w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

• usługi szkoleniowe

• usługi doradcze

• studia podyplomowe

• Usługi rozwojowe, z których może skorzystać przedsiębiorstwo, to takie, które zawarte 
zostały w rekomendacjach Sektorowych Rad ds. Kompetencji. Usługi rozwojowe 
świadczone są co do zasady za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych.
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https://www.parp.gov.pl/component/programs/program/power#sektorowe-rady
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/


VI. Kompetencje dla sektorów - oferta dla przedsiębiorców

Dla jakich sektorów i do kiedy będą przyjmowane wnioski:

Programy rozwojowe – kompetencje dla:

1. Budownictwa – do 30 czerwca 2021 r.

2. Sektora finansów i ubezpieczeń – do 30 czerwca 2021 r.

3. Turystyki:

a) Moja praca w turystyce – do 28 lutego 2022 r.

b) Akademia szkoleń i doradztwa dla turystyki – do 31 grudnia 2020 r.

c) Kompetencje dla branży turystycznej – do 30 czerwca 2022 r.

4. Budownictwa - II edycja – do 30 września 2022 r.

5. Dla sektora finansowego – do 31 grudnia 2022 r.

6. Dla sektora mody – przepis na rozwój – kompetencje szyte na miarę – do 31 grudnia
2022 r.

7. Sektora IT – do 31 grudnia 2022 r.

8. Dla sektora opieki zdrowotnej i pomocy społecznej – do 31 sierpnia 2023 r. 71



VI. Kompetencje dla sektorów - oferta dla przedsiębiorców

Kto może aplikować:

• Mikro-, małe, średnie i duże* przedsiębiorstwa:

- planujące przeszkolić pracowników;

- spełniające warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej;

- zobowiązujące się do wniesienia wkładu prywatnego w wysokości nie mniejszej niż 20% 
kwoty wsparcia.

Wsparcie kierowane jest do przedsiębiorstw działających wyłącznie w 
branżach: budowlanej, finansowej, turystycznej, IT, mody i innowacyjnych 
tekstyliów oraz opieki zdrowotnej i pomocy społecznej i dotyczy tematyki określonej przez 
Rady Sektorowe ds. Kompetencji.

* W ramach projektu istnieje możliwość objęcia wsparciem dużych przedsiębiorstw, jednak dotyczy to 
wyłącznie sektorów przemysłowych (związany z reindustrializacją) tj. IT (z wyłączeniem PKD J.63.1 oraz 
J.58.2), motoryzacyjnego (z wyłączeniem PKD G.45) oraz przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow
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https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow#budownictwo
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow#finanse
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow#turystyka
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow#it
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow#moda
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow#zdrowie
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow


VI. Kompetencje dla sektorów - oferta dla przedsiębiorców

Jak wziąć udział w konkursie o dofinansowanie:

1. Zgłosić się do operatora – wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie
PARP

https://www.parp.gov.pl/component/site/site/kompetencje-dla-sektorow-
formularz#formularz

2. Przekazać Operatorowi wymagane dokumenty

3. Zdiagnozować potrzeby i otrzymać rekomendacje

4. Wybrać usługi rozwojowe z Bazy Usług Rozwojowych
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https://www.parp.gov.pl/component/site/site/kompetencje-dla-sektorow-formularz#formularz


VII. Sukcesja w firmach rodzinnych

Celem głównym proj. jest zwiększenie adaptacyjności 200 firm rodzinnych z sektora MMSP
(min.70% z województwa lubelskiego i mazowieckiego) poprzez przeprowadzenie wstępnej
diagnozy w zakresu gotowości do sukcesji oraz wsparcie szkol-doradcze w zakresu sukcesji,
opracowanie i przyjęcie strategii sukcesyjnej i wdrożenie zmiany w firmach rodzinnych do
28.02.2022r.

Cel główny przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER poprzez objęcie
wsparciem firm z sektora MMSP oraz poprzez formę i zakres wsparcia świadczonego na rzecz
grupy docelowej, tj. m.in.:

• objęcie 220 firm rodzinnych wsparciem w formie wstępnych sesji doradczych-
przeprowadzenie analizy firmy i określenie gotowości do procesu sukcesji;

• objęcie 200 firm rodzinnych doradztwem i szkoleniami z zakresu sukcesji (wsparcie 
wynikające ze wstępnej analizy firmy i jej potrzeb);

• opracowanie i przyjęcie przez 200 firm rodzinnych strategii sukcesji;

• wdrożenie przez 200 firm zmian przyczyniających się do skutecznego przeprowadzenia 
procesu sukcesji;

Termin składania wniosków do 30 października 2020 r. 
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Założenia perspektywy finansowej 
2021 - 2027



Pol i tyka  Spójnośc i  na  lata  2021 - 2027

• Uproszczenia zmniejszające obciążenia administracyjne

• Uproszczone formy rozliczania wydatków – ryczałt

• Kontrola i audyt – mniejsza liczba

• VAT kwalifikowany, niższe poziomy dofinansowania
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Pol i tyka  Spójnośc i  na  lata  2021 - 2027

• Redukcja budżetu o 10%

• 64,39 mld euro dla Polski (ceny z 2018 r)

• Łącznie 330,6 mld euro dla całej Unii

• Instrumenty zwrotne i dotacje
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Pol i tyka  Spójnośc i  na  lata  2021 - 2027
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EFRR 200,6 mld euro

EFS+ 88,6 mld euro

FS 41,3 mld euro



Pol i tyka  Spójnośc i  na  lata  2021 - 2027

• Przydział na lata 2021 – 2027 64,4 mld euro

• W stosunku do lat 2014 – 2020 zmiana o 23% 

• Na mieszkańca 239 euro

• Zmiana w stosunku do lat 2014 – 2020 o 24%

• Polska nadal otrzyma najwięcej środków

79



Pol i tyka  Spójnośc i  na  lata  2021 - 2027

• Redukcja liczby celów z 11 do 5

• Większa przejrzystość

• Realizacja przy pomocy 3 funduszy (EFRR,EFS+,FS)
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Pol i tyka  Spójnośc i  na  lata  2021 - 2027
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Bardziej 
inteligentna 

Europa

Bardziej przyjazna 
dla środowiska 

bezemisyjna
Europa

Lepiej połączona 
Europa

Europa o silnym 
wymiarze 

społecznym

Europa bliżej 
obywateli
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Źródła informacji
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Źródła Informacji
https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/wyszukaj-wsparcie-dla-swojej-firmy

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

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fe-koronawirus/#/domyslne=1

https://rpo.lubelskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/fundusze-a-koronawirus/

https://wuplublin.praca.gov.pl/-/11916725-tarcza-antykryzysowa-informacje-w-sprawie-pomocy-
przedsiebiorcom

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-
zus/3264398

https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/wyszukaj-wsparcie-dla-swojej-firmy
https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fe-koronawirus/#/domyslne=1
https://rpo.lubelskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/fundusze-a-koronawirus/
https://wuplublin.praca.gov.pl/-/11916725-tarcza-antykryzysowa-informacje-w-sprawie-pomocy-przedsiebiorcom
https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/3264398


85

https://rpo.lubelskie.pl/

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

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

https://rpo.lubelskie.pl/
https://rpo.lubelskie.pl/newsletter/
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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; 

Tel.: 81 44 16 865, 81 44 16 864

mailto:kontakt@feu.lubelskie.pl

