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Plan webinarium

• Przedstawienie oferty sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

• Przedstawienie oferty Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

• Start-upy: Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej

• Przedstawienie oferty pożyczek ze środków UE

• Sesja pytań i odpowiedzi



Oferta Punktów Informacyjnych 
Funduszy Europejskich (PIFE)
w sieci koordynowanej przez

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej



INFORMACJE
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/#/


Portal Funduszy Europejskich - www.funduszeeuropejskie.gov.pl 
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System informowania o Funduszach Europejskich w Internecie
Na Portalu Funduszy Europejskich znajdą się również przekierowania do stron wszystkich 
instytucji zajmujących się zarządzaniem środkami UE. Strony będą charakteryzowały się 
spójną architekturą informacji oraz jednolitą szatą graficzną. Będziemy się starać, aby treści 
na nich dostępne były odpowiednio dostosowane do odbiorców, prowadząc Internautów za 
rękę w świecie funduszy.

Gdzie szukać nowych serwisów?

Serwis Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – www.pois.gov.pl

Serwis Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – www.poir.gov.pl 

Serwis Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – www.popc.gov.pl 

Serwis Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – www.power.gov.pl

Serwis Programu Operacyjnego Polska Wschodnia – www.polskawschodnia.gov.pl

Serwis Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – www.popt.gov.pl 

Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 – www.ewt.gov.pl
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Strona internetowa RPO WL:

www.rpo.lubelskie.pl
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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 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

www.rpo.lubelskie.pl 

mailto:kontakt@feu.lubelskie.pl
mailto:bialapodlaska@feu.lubelskie.pl
mailto:chelm@feu.lubelskie.pl
mailto:pulawy@feu.lubelskie.pl
mailto:zamosc@feu.lubelskie.pl




Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
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Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - PARP

Bezpłatne kursy online dla Ciebie i Twojego biznesu.
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Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - PARP

ZARZĄDZANIE

• Jak skonsumować kurs online

• Zatrudnianie pierwszego pracownika

• Biznesplan (planowane)

• Jak założyć własną firmę?

• Motywowanie pracowników (planowane)

• Badanie rynku i testowanie produktów (planowane)

• Cyberbezpieczeństwo w MŚP

• Zarządzanie projektami dla początkujących (planowane)

• Zarządzanie ryzykiem w MŚP (planowane)

• Zarządzanie kryzysowe w MŚP
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Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - PARP

MARKETING

• Zarządzanie sprzedażą i relacjami z klientem

• Media społecznościowe w biznesie

• Negocjacje handlowe w MŚP

• E-commerce i marketing internetowy w MŚP

• Komunikacja marketingowa

• Techniki sprzedaży

• Media społecznościowe - kurs zaawansowany 
(planowane)

• E-Commerce w biznesie - kurs zaawansowany
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Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - PARP

KOMPETENCJE

• Umiejętności osobiste

• Umiejętności kierownicze

• Planowanie własnej kariery zawodowej

• Umiejętności interpersonalne

FINANSE

• Finanse MŚP dla niefinansistów

• Podatkowa księga rozchodów i przychodów

• Pozyskanie kapitału na działalność MŚP

• Podatek VAT w MŚP (planowane)
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Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - PARP

PRAWO

• BHP w MŚP

• Krajowe zamówienia publiczne

• Prawo pracy w MŚP

• Ochrona danych osobowych w MŚP (RODO)

• Ubezpieczenia społeczne w MŚP (planowane)
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Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - PARP

Zapisy na szkolenia oraz więcej informacji na stronie:

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

Infolinia PARP:

801 322 202

22 547 07 07
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https://www.parp.gov.pl/component/site/site/kursy-online


Usługi rozwojowe w uruchomionym przez PARP programie „Kompetencje dla sektorów
zadanie COVID-19 – oferta dla przedsiębiorców” odpowiadają na bieżące potrzeby
wybranych branż. Maksymalna wysokość pomocy wynosi do 80 proc. kosztu usługi netto, a
budżet projektu finansowanego z UE to ok. 57 mln zł. Termin składania wniosków do
operatorów upływa 30 listopada br.
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PARP: Projekt „Kompetencje dla sektorów zadanie COVID-19”



Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

Usługi szkoleniowe Usługi doradcze

Usługi rozwojowe, z których może skorzystać przedsiębiorstwo w ramach 
zadania COVID-19, to takie, które zawarte zostały w nadzwyczajnych 
rekomendacjach Sektorowych Rad ds. Kompetencji. Usługi rozwojowe 
świadczone są co do zasady za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych.
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PARP: Projekt „Kompetencje dla sektorów zadanie COVID-19”

https://www.parp.gov.pl/component/programs/program/power#sektorowe-rady
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/


Kto może otrzymać dofinansowanie?

Mikro-, małe, średnie 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.
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PARP: Projekt „Kompetencje dla sektorów zadanie COVID-19”



Kto może otrzymać dofinansowanie?

Środki pochodzą z unijnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i są 
przeznaczone dla przedsiębiorstw które działają w branżach: 
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• finansowej 

• IT 

• motoryzacyjnej 

• opieki zdrowotnej i 
pomocy społecznej 

• odzysku materiałowego 
surowców 

• żywności wysokiej jakości 

• komunikacji 
marketingowej 

• telekomunikacji i 
cyberbezpieczeństwa

• gospodarki wodno-
ściekowej i rekultywacji

• chemicznej 

• przemysłu lotniczo-
kosmicznego

• handlu 

• usług rozwojowych

PARP: Projekt „Kompetencje dla sektorów zadanie COVID-19”



PARP: Projekt „Kompetencje dla sektorów zadanie COVID-19”

Rekomendowane przez PARP tematy szkoleń (przykłady)

Sektor Finansowy:

• Wsparcie klientów z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw w zmianie 
modelu działania firmy, w tym w przebranżowieniu, z wykorzystaniem rozwiązań 
zdalnych

Sektor IT:

• Tworzenie i rozwój rozwiązań chmurowych

• Organizacja i zarządzanie pracą zdalną z wykorzystaniem dostępnych technologii 
i narzędzi

• Instalowanie i konfigurowanie systemów do pracy zdalnej
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PARP: Projekt „Kompetencje dla sektorów zadanie COVID-19”

Rekomendowane przez PARP tematy szkoleń (przykłady)

Sektor Opieki Zdrowotnej i Pomocy Społecznej:

• Stosowanie platform komunikacyjnych on-line w podmiotach leczniczych

• Współpraca z klientem (pacjentem) i jego obsługa w warunkach pracy zdalnej i 
izolacji społecznej

Sektor Żywności Wysokiej Jakości:

• Organizacja sprzedaży i promocji w warunkach pandemii

• Magazynowanie i transport żywności w warunkach pandemii

• Zaopatrzenie surowcowe zakładu produkcyjnego w warunkach pandemii
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PARP: Projekt „Kompetencje dla sektorów zadanie COVID-19”

Rekomendowane przez PARP tematy szkoleń (przykłady)

Sektor Handlu:

• Bezpieczeństwo obsługi klienta i sprzedaży w punkcie handlowym z 
uwzględnieniem zagrożeń epidemicznych – sprzedawca

• Kierowanie zmianą w organizacji handlu - wdrażanie prowadzenia sprzedaży i 
obsługi klienta w e-commerce
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PARP: Projekt „Kompetencje dla sektorów zadanie COVID-19”
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Termin składania wniosków do operatorów upływa 30 listopada br.

Żeby wziąć udział w projekcie, należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na 
stronie PARP. Operator, wybrany do obsługi danej branży skontaktuje się z 
przedsiębiorcą, a następnie zweryfikuje, czy może on wziąć udział w projekcie oraz 
pomoże w określeniu potrzeb edukacyjnych i wyborze odpowiedniej usługi z Bazy Usług 
Rozwojowych (BUR) – internetowego serwisu z ofertami szkoleń i doradztwa.

Tematy szkoleń oraz więcej informacji na stronie PARP:
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow-covid

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/
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GIEŁDA KOOPERACYJNA

Wirtualne spotkania b2b wielobranżowej giełdy kooperacyjnej HERE & NOW

Wydarzenie odbywać się będzie na przełomie 10.08 – 31.12.2020r. Przedsięwzięcie ma 
na celu dotarcie do kontrahentów na rynku węgierskim. 

Na czym polega giełda kooperacyjna? 

Giełda kooperacyjna to seria dwustronnych, wcześniej umówionych ok. 20-minutowych 
spotkań między przedstawicielami firm i instytucji z różnych krajów. Uczestnicy giełdy 
reprezentują te same lub zbliżone branże i są zainteresowani nawiązaniem współpracy z 
zagranicznymi partnerami.

Udział w giełdzie jest bezpłatny.
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GIEŁDA KOOPERACYJNA

Uczestnicy giełdy dokonują rejestracji wypełniając formularz rejestracyjny online 
znajdujący się na głównej stronie giełdy:

https://ittesmost.b2match.io/

Firmy mają na to czas do 31.12.2020 r., ale im szybciej dokonacie rejestracji, tym 
większa liczba zagranicznych partnerów będzie mogła zapoznać się z ofertą. 

Podczas rejestracji należy wskazać dni, w których uczestnik planuje brać udział w 
spotkaniach. Ustawienia te można później modyfikować, ale trzeba wskazać 
przynajmniej jeden przedział, by profil został zaakceptowany i by móc umawiać 
spotkania. 

Należy również dokładnie określić profil swojej działalności oraz rodzaj współpracy, 
którą chce się nawiązać. Z katalogu online zarejestrowani uczestnicy dokonują wyboru 
firm, z którymi chcieliby odbyć rozmowy. 

Oficjalnym językiem spotkań będzie język angielski.
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https://ittesmost.b2match.io/


Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej
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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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Platformy Startowe

Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej

MAKSYMALNE DOFINANSOWANIE 1 000 000 zł

WKŁAD WŁASNY – minimum 15%

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

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/platformy-
startowe#programy

34

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/platformy-startowe
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/platformy-startowe#programy


Platformy Startowe

Krok po kroku

• Wybierz platformę

• Wypełnij wniosek

• Wypełnij formularz zgłoszeniowy online

• Ocena projektu

• Podpisz umowę

Generator online, Instrukcja wypełniania wniosku
https://lsi1420.parp.gov.pl/home?_ga=2.36594912.1328040933.1548251

666-1743432970.1546601481
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https://lsi1420.parp.gov.pl/home
https://popw.parp.gov.pl/images/POIR/Wiadomosci/2018/Instrukcja_wypeniania_wniosku_inkubacyjnego.pdf
https://lsi1420.parp.gov.pl/home?_ga=2.36594912.1328040933.1548251666-1743432970.1546601481


Platformy Startowe
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Ekologia, żywność i produkty rolno-
spożywcze, IT/ICT
Nabór kończy się 31 października 2020
https://wab.biz.pl/

Energetyka, turystyka, medycyna i 
zdrowie, IT/ICT
Nabór kończy się 30 listopada 2020
http://idealist.pl/

Smart City/transport i motoryzacja, 
medycyna/zdrowie, IT/ICT
Nabór kończy się 30 listopada 2020
https://unicornhub.pl/

https://wab.biz.pl/
http://idealist.pl/
https://unicornhub.pl/


INSRTUMENTY ZWROTNE
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Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego



INSRTUMENTY ZWROTNE
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Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego : Fundusz Pożyczkowy

Pożyczka Mała / Pożyczka Duża ze środków RPO WL 2014-2020

Na co można otrzymać pożyczkę?

Na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne 
związane z:

• założeniem nowego zakładu, lub

• zwiększeniem zdolności produkcyjnych / usługowych istniejącego zakładu, lub

• dywersyfikacją produkcji / usług zakładu poprzez wprowadzenie produktów / 
usług uprzednio nie produkowanych / nie świadczonych w zakładzie, lub

• zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.



INSRTUMENTY ZWROTNE
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Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego : Fundusz Pożyczkowy

Pożyczka Mała / Pożyczka Duża ze środków RPO WL 2014-2020

Parametry produktu Pożyczka mała Pożyczka duża

wartość pożyczki do 250 000,00 zł od 250 000,01 zł do 1 000 000,00 zł

okres spłaty do 5 lat do 8 lat

okres karencji w spłacie kapitału do 6 miesięcy do 6 miesięcy

grupa docelowa

oprocentowanie 

(stałe w skali roku)

Mikro i małe przedsiębiorstwa

- na zasadach rynkowych - od 1,21%

- na zasadach pomocy de minimis -

0,61%

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

- na zasadach rynkowych - od 1,21%

- na zasadach pomocy de minimis -

0,61%

dodatkowe opłaty i prowizje brak brak



INSRTUMENTY ZWROTNE
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Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego : Fundusz Pożyczkowy

Pożyczka Mała / Pożyczka Duża ze środków RPO WL 2014-2020

Udział Pożyczki w koszcie realizowanego przedsięwzięcia może stanowić do 100% jego wartości.

Ograniczenia w finansowaniu, warunki jakie musi spełnić firma i pozostałe informacje na stronie:

https://www.barr.org.pl/pozyczka-inwestycyjna/pozyczka-mala-pozyczka-duza/



INSRTUMENTY ZWROTNE
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Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego : Fundusz Pożyczkowy

Pożyczka ze środków Województwa Lubelskiego

Na co można otrzymać pożyczkę?

Na finansowanie przedsięwzięć gospodarczych związanych z bieżąca i inwestycyjną działalnością 
gospodarczą, w szczególności na finansowanie przedsięwzięć w zakresie zakupu środków trwałych, w 
tym nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zakup pozostałych nakładów 
służących rozwojowi przedsiębiorstwa / poprawie konkurencyjności na rynku.

Jakie są ograniczenia w finansowaniu?

Pożyczka nie może być przeznaczona na finansowanie wydatków o charakterze konsumpcyjnym, 
refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych.

Udział Pożyczki w koszcie realizowanego przedsięwzięcia może stanowić do 100% jego wartości.



INSRTUMENTY ZWROTNE
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Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego : Fundusz Pożyczkowy

Pożyczka ze środków Województwa Lubelskiego

Jakie są parametry pożyczki?

Wysokość pożyczki – do 120 000 zł.

Okres spłaty pożyczki – do 60 miesięcy.

Oprocentowanie: na warunkach korzystniejszych niż rynkowe - 0,61%, na warunkach rynkowych -
od 1,61%.

Wymagany jest wkład własny w wysokości 20% wartości inwestycji. W przypadku pożyczek 
udzielanych na warunkach rynkowych nie jest wymagany wkład własny Pożyczkobiorcy.

Od udzielanych pożyczek pobierana jest jednorazowa prowizja w wysokości od 0,5% - 2% kwoty 
udzielonej pożyczki. Prowizja od pożyczek udzielanych przedsiębiorcom rozpoczynającym i 
prowadzącym działalność gospodarczą krócej niż 3-m-ce wynosi 0,5%.

Okres karencji w spłacie rat kapitałowych – 3 miesiące. Ze względu na charakter inwestycji (np. prace 
budowlane) może on zostać wydłużony maksymalnie do 6 miesięcy.



INSRTUMENTY ZWROTNE
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Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego : Fundusz Pożyczkowy

Kontakt:
Fundusz Pożyczkowy BARR S.A.

ul. Kościuszki 65, 23-400 Biłgoraj
tel. + 48 784 346 995, + 48 511 136 822, + 48 605 253 388

e-mail: pozyczki@barr.org.pl



INSRTUMENTY ZWROTNE
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Pożyczka na rozwój

Pożyczka udzielana na finansowanie przedsięwzięć związanych z rozszerzeniem prowadzonej 
działalności gospodarczej obejmujących:

• nakłady inwestycyjne w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne,

• finansowanie majątku obrotowego w zakresie zakupu materiałów i towarów w związku 
z rozszerzeniem profilu działalności.

Przykładowe przedsięwzięcia:

• zakup maszyn, środków transportu, urządzeń, nieruchomości na potrzeby prowadzonej działalności 
gospodarczej,

• zakup materiałów i surowców w związku z rozszerzeniem dotychczasowego profilu działalności.



INSRTUMENTY ZWROTNE
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Pożyczka na rozwój
Parametry pożyczki:

• Kwota pożyczki: od 10 000 zł do 200 000 zł

• Okres finansowania: do 5 lat

• Oprocentowanie: wg stopy referencyjnej i w oparciu o komunikat KE (od 2,88%)

• Prowizja od udzielonej pożyczki: od 1,5% do 2,5%

• Opłata za rozpatrzenie wniosku: 100 zł

• Wymagany wkład własny: 25%

więcej informacji:

https://www.oic.lublin.pl/fundusz-pozyczkowy/pozyczka-na-rozwoj/



INSRTUMENTY ZWROTNE
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Pożyczka płynnościowa dla firm dotkniętych negatywnymi skutkami 
gospodarczymi wynikającymi z COVID-19

Warunkiem przyznania pożyczki jest wiarygodne uzasadnienie, że przedsiębiorstwo obecnie znajduje 
się w trudnej sytuacji lub jest zagrożone trudną sytuacją spowodowaną skutkami epidemii COVID-19.

Cel finansowania pożyczki:

Utrzymanie bieżącej działalności firmy i zapewnienie płynności finansowej (kapitał obrotowy).

W ramach produktu możliwe jest finansowanie wydatków obejmujących m.in.:

• wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US),

• zobowiązania publiczno-prawne,

• spłata zobowiązań handlowych,

• pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury,

• zatowarowanie, itp.
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Pożyczka płynnościowa dla firm dotkniętych negatywnymi skutkami 
gospodarczymi wynikającymi z COVID-19

• Kwota pożyczki: od 10 000,00 zł do 500 000,00 zł

• Okres finansowania: do 6 lat

• Oprocentowanie: 0% (w przypadku pożyczek dla przedsiębiorstw kwalifikujących się do pomocy de 
minimis) lub zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej „Tymczasowe ramy środków pomocy 
państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19″

• Prowizja od udzielonej pożyczki: brak

• Opłata za rozpatrzenie wniosku: brak

• Wymagany wkład własny: brak
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Fundusz Pożyczkowy Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju 
Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie

Siedziba Fundacji:
ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin

Numery telefonów:
+48 81 710 46 34, +48 81 710 46 41

Numer faksu:
+48 81 746 13 24

Adres e-mail:
pozyczka@oic.lublin.pl

tel:+48817104634
tel:+48817104641
mailto:pozyczka@oic.lublin.pl
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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
www.pfr.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/
http://www.pfr.pl/

