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Oferta Punktów Informacyjnych 
Funduszy Europejskich (PIFE)



PIFE – FORMY USŁUG
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na etapie 
realizacji 
projektu

nt. możliwości 
dofinansowania 

pomysłu

na etapie 
przygotowania 

projektu

PIFE – ZAKRES USŁUG
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Sieć PIFE

✓ GPI Lublin ul. Stefczyka 3b, Tel.: 81 44 16 864, 

kontakt@feu.lubelskie.pl

✓ LPI Puławy ul. Gen. Fieldorfa "Nila" 18, lokal 19,tel. 514 924 

088 pulawy@feu.lubelskie.pl 

✓ LPI Zamość ul. Partyzantów 3 Tel. k. 514 923 981 

zamosc@feu.lubelskie.pl

✓ LPI Chełm pl. Niepodległości 1 Tel.: 82 565 19 21, 

chelm@feu.lubelskie.pl

✓ LPI Biała Podlaska ul. Warszawska 14  Tel.: 83 343 58 44, 

bialapodlaska@feu.lubelskie.pl

www.rpo.lubelskie.pl 
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Osoby fizyczne



Osoby fizyczne – do 30 roku życia
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Do 30 roku 
życia

Staże, 
szkolenia, 

działalność 
gospodarcza

Powiatowe 
Urzędy 
Pracy



9.3 Rozwój przedsiębiorczości

10

Szkolenie

Doradztwo

Dotacja



Osoby fizyczne – założenie działalności 
gospodarczej

11

Lubelski Park Rozwoju Przedsiębiorczości
http://lpnt.pl/lprp

• Wsparcie szkoleniowo-doradcze, które przyczyni się do nabycia wiedzy i umiejętności 
niezbędnych do założenia oraz prowadzenia działalności gospodarczej;

• Bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej (do 27 000,00 zł brutto);

• Wsparcie pomostowe dla założonych działalności gospodarczych przez pierwsze 12 
miesięcy funkcjonowania (do 2100 zł/mc brutto).

Okres realizacji projektu: planowane w I kwartale2021 r. 

http://lpnt.pl/lprp


Osoby fizyczne – założenie działalności 
gospodarczej
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Chełmskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kapitału Społecznego

http://chsrks.pl/dotacja-na-firme/

miasto Chełm, powiat chełmski, powiat włodawski, powiat krasnostawski, powiat

hrubieszowski

Okres realizacji projektu: planowana IV edycja – czerwiec 2021 r. (wrzesień 2022)



Osoby fizyczne – założenie działalności 
gospodarczej
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Osoby fizyczne – założenie działalności 
gospodarczej
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Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

Pożyczka dla osób bezrobotnych lub biernych zawodowo

•oprocentowanie - 0,12%

•okres spłaty - do 7 lat

•okres karencji w spłacie - do 6 miesięcy

•warość pożyczki - do 98 tysięcy

•dodatkowe opłaty lub prowizja - brak

https://www.barr.org.pl/nasza-oferta/pozyczka-na-rozpoczecie-dzialalnosci/

ul. Kościuszki 65, 23-400 Biłgoraj

tel./fax 84 686 53 93

kom. 784 346 995 (pożyczki)

e-mail: biuro@barr.org.pl

https://www.barr.org.pl/nasza-oferta/pozyczka-na-rozpoczecie-dzialalnosci/


Osoby fizyczne – założenie działalności 
gospodarczej
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Puławski Park Naukowo – Technologiczny Fundacja "Puławskie Centrum Przedsiębiorczości"

Okres spłaty do 120 miesięcy

Karencja w spłacie kapitału do 6-m-cy

Do 250 000zł na jedno przedsięwzięcie

Oprocentowanie od 0,93% do 5,85%

fpcp@fpcp.org.pl tel. (81) 470 09 00, tel. (81) 470 09 01, 

https://ppnt.pulawy.pl/index.php/strefa-firm/fundacja-pulawskie-centrum-przedsiebiorczosci/

mailto:fpcp@fpcp.org.pl
https://ppnt.pulawy.pl/index.php/strefa-firm/fundacja-pulawskie-centrum-przedsiebiorczosci/


Osoby fizyczne – staże i szkolenia
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Osoby fizyczne – staże i szkolenia
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Nowe nabory 



Osoby fizyczne - szkolenia
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Projekt OPEN
https://open.frp.pl/

Projekt Inwestuj w Rozwój
https://inwestujwrozwoj.pl/

https://open.frp.pl/
https://inwestujwrozwoj.pl/
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Przedsiębiorcy - dotacje
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Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP

ogłoszenie konkursu 2 marca 2021 r.
rozpoczęcie naboru wniosków 7 kwietnia 2021 r.
zakończenie naboru wniosków 27 maja 2021 r

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

* Ogłoszenie konkursu jest uzależnione od dostępności wolnych środków



Przedsiębiorcy - dotacje
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Działanie 1.4 Wzór na konkurencję etap II

ogłoszenie konkursu 24 kwietnia 2019 r. 
rozpoczęcie naboru wniosków 30 maja 2019 r. 
zakończenie naboru wniosków 31 sierpnia 2021 r

Wsparcie MŚP na wdrożenie strategii wzorniczej opracowanej w ramach I etapu (tj. 
wdrożenie rekomendacji z audytu w celu wprowadzenia innowacji produktowej). 
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1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

ogłoszenie konkursu 15 luty 2021 r.

rozpoczęcie naboru wniosków 22 marca 2021 r.

zakończenie naboru wniosków 4 maja 2021 r

300 mln zł

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

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

https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/
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1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
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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: do 12 stycznia 2021 r. – 1 kwietnia 2021 – 27 stycznia 2022

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%

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

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

http://www.poir.gov.pl/nabory/1-72/
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2.3.7 Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów
Kluczowych

ogłoszenie konkursu 30 września 2020 r.

rozpoczęcie naboru wniosków 30 października 2020 r.

zakończenie naboru wniosków 5 stycznia 2021 r

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Wsparcie rozwoju potencjału Koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych w zakresie
zarządzania klastrami, celem rozszerzenia ich oferty o co najmniej nową usługę lub
produkt usługowy na rzecz ich członków

50 mln zł
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3.2.1 Badania na rynek

ogłoszenie konkursu 9 grudnia 2020 r.

rozpoczęcie naboru wniosków 13 stycznia 2021 r.

zakończenie naboru wniosków 17 lutego 2021 r

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Wsparcie projektów MŚP, obejmujących wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych
przez przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych
produktów lub usług z zachowaniem preferencji dla KIS.

500 mln zł



Przedsiębiorcy - pożyczki
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Instytucje przyznające wsparcie:

1. Lubelska Fundacja Rozwoju https://xn--poyczkaunijna-44c.pl/pozyczka-unijna/lubelskie/

2. Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego https://www.barr.org.pl/nasza-oferta/fundusz-pozyczkowy/

3. Fundacja OIC Poland https://www.oic.lublin.pl/fundusz-pozyczkowy/o-funduszu-pozyczkowym/

4. Fundacja Puławskie Centrum Przedsiębiorczości http://www.fpcp.org.pl/projekty/fundusz-pozyczkowy

5. Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. https://www.marr.com.pl/RPO_mala.html

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
https://www.marr.com.pl/RPO_mala.html


Przedsiębiorcy - szkolenia
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https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow

Finanse, IT, Turystyka, Tekstylia, Budownictwo, Opieka społeczna i zdrowotna, 
Motoryzacja w tym elektromobilność

Wsparcie, jakie może otrzymać przedsiębiorstwo na dofinansowanie usług 
rozwojowych, wyniesie do 80 % wartości tych usług, co oznacza, że pozostałe 20% 
zapewniają przedsiębiorstwa uczestniczące w projekcie.

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow
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Warunki wsparcia

Kursy, szkolenia, studia podyplomowe
• Max. 80% 
• 15 tys. zł na firmę rocznie
• 5000 zł na usługę szkoleniową

Operator
Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej Triada z Chełma 
http://triada-chelm.pl
http://triada-chelm.pl/projekty/uslugi-rozwojowe-dla-msp-w-podregionie-bialskim-i-
chelmsko-zamojskim/
Tel. 82 565 84 45

Przedsiębiorcy - szkolenia

http://triada-chelm.pl/
http://triada-chelm.pl/projekty/uslugi-rozwojowe-dla-msp-w-podregionie-bialskim-i-chelmsko-zamojskim/
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Wykaz instytucji: 

Operator dla m. Lublina, powiatu lubelskiego, lubartowskiego, świdnickiego i 

łęczyńskiego: 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. 

Operator dla subregionu puławskiego: 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

Przedsiębiorcy - szkolenia

http://warwschod.pl/pl/kontakt/
http://www.euro-konsult.pl/kontakt.html
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Droga do uzyskania wsparcia

1. Wybór usługi z Bazy Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

2. Złożenie wymaganej dokumentacji do operatora http://triada-

chelm.pl/projekty/uslugi-rozwojowe-dla-msp-w-podregionie-bialskim-i-chelmsko-

zamojskim/

3.Weryfikacja dokumentacji przez operatora

4. Podpisanie umowy/Przyznanie wsparcia

5. Realizacja usługi

6. Rozliczenie usługi

Przedsiębiorcy - szkolenia

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/
http://triada-chelm.pl/projekty/uslugi-rozwojowe-dla-msp-w-podregionie-bialskim-i-chelmsko-zamojskim/
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Przedsiębiorcy - szkolenia
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Przedsiębiorcy - szkolenia
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Przedsiębiorcy - szkolenia

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grantss?category=4

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grantss?category=4
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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

Platformy startowe w Województwie Lubelskim

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
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1. Złożenie wniosku do działania 1.1.2 Platformy startowe do PARP

2. Wybór innowacyjnego pomysłu i podpisanie umowy na dofinansowanie do 1 mln zł 

3. Wkład własny 15%

4. Wnioskodawca otrzymuje 50% udziałów w spółce

Platformy startowe - kolejny etap wsparcia
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Instrumenty Finansowe AntyCovid19 – Krajowy Punkt Kontaktowy 
(instrumentyfinansoweue.gov.pl)

fot. Instrumentyfinansoweue.gov.pl

https://instrumentyfinansoweue.gov.pl/antycovid19/
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STEP

Sprawdzimy Twój Eksperymentalny 
Pomysł

http://www.poir.gov.pl/step



Z czego składa się STEP?

Ścieżka I – Wstępna Preselekcja Pomysłu na Projekt -przeznaczona jest dla 
pomysłodawców, którzy mają już wstępną koncepcję projektu, ale chcieliby 
poddać pomysł preselekcji i uzyskać informację o mocnych i słabych stronach 
pomysłu w kontekście kryteriów dla działania PO IR, do którego pomysł został 
zakwalifikowany;

Ścieżka II - Usługa Innovation Coach - przeznaczona jest dla przedsiębiorców, 
którzy są zainteresowani podjęciem działalności B+R+I, ale potrzebują wsparcia 
w zakresie oceny potencjału ich przedsiębiorstwa do prowadzenia takich prac.
Działania marketingowe i wspierające skierowane do przedsiębiorców.



Cele instrumentu

→ Mobilizacja przedsiębiorców w ubieganiu się o środki PO IR;

→ Ułatwienie w aplikowaniu o środki na etapie przygotowania 
projektu → wnioskodawca otrzymuje wsparcie merytoryczne 
przy koncepcji projektu oraz  informację zwrotną pozwalającą 
uporządkować kluczowe elementy projektu;

→ Poprawa jakości składanych projektów do PO IR.

Odbiorcy STEP

→ Przedsiębiorcy zainteresowani prowadzeniem prac B+R+I ze
szczególnym uwzględnieniem tych, którzy nie korzystali nigdy ze wsparcia
PO IR i PO IG;



Pomysł na projekt

• Pomysłodawca (przedsiębiorca) wypełnia formularz i za pośrednictwem strony www.step.gov.pl przekazuje do 
właściwego ze względu na miejsce realizacji Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

Analiza w PIFE

• Analiza pomysłu pod kątem wpisywania się w zakres wsparcia PO IR dostępnego w ramach instrumentów 
dotacyjnych  

• Gdy pomysł zostaje zakwalifikowany jako wpisujący się w PO IR beneficjent zostaje poinformowany o możliwości 
jego analizy przez ekspertów z doświadczeniem w ocenie projektów B+R+I. Taki pomysł zostaje skierowany do IZ 
PO IR.

Analiza 
merytoryczna 

eksperta

• Analiza mocnych i słabych stron pomysłu w kontekście kryteriów właściwych do tego działania/poddziałania PO 
IR, do którego został zakwalifikowany pomysł. 

•Usługa realizowana przez eksperta z bazy ekspertów dedykowanych projektowi. Proces analizy opiera się na 
informacjach z formularza złożonego przez pomysłodawcę oraz na podstawie bezpośredniego kontaktu 
pomysłodawcy z ekspertem (spotkanie, rozmowa telefoniczna, Skype, e-mail).

•Przedsiębiorca dostaje opinię z rekomendacją do którego działania POIR może składać wniosek.

I ścieżka Wstępna Selekcja Pomysłu na Projekt



Wypełnieni
zgłoszenia

• Zarejestruj przedsiębiorstwo na www.innovationcoach.pl, skontaktujemy się, aby ustalić Twój poziom zaawansowania w 
pozyskiwaniu środków z UE oraz realizacji prac B+R+I. Tym razem im mniejszym doświadczeniem w tym zakresie 
dysponujesz tym lepiej!

Przydzielenie 
eksperta

• Przydzielimy Ci eksperta z bazy coachów prowadzonej przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

Analiza 
potencjału

• :Coach wspólnie z przedsiębiorcą oceni potencjał przedsiębiorstwa, możliwości i zasoby w zakresie podjęcia działalności 
B+R+I, uwzgledniającą czynniki wewnątrz przedsiębiorstwa oraz w jego otoczeniu 

Przygotowanie 
pomysłu

•Opracowanie pomysłu na projekt i ewentualny udział w I ścieżce STEP.

II ścieżka Innovation Coach

http://www.innovationcoach.pl/


45

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności  - I kwartał 2021

Przygotowanie władz samorządowych oraz kadr instytucji pomocy i integracji społecznej do deinstytucjonalizacji
usług społecznych i ich świadczenia w społeczności lokalnej. Wsparcie w przygotowaniu i wdrażaniu planu 
deinstytucjonalizacji usług. 

Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty – marzec 2021
Szkolenia i doradztwo dla kadr edukacji włączającej.

Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki  - styczeń 
2021

Wdrożenie mechanizmów strategicznej współpracy z przedstawicielami partnerów społecznych na rzecz 
dostosowywania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy,

Działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w 
przedsiębiorstwach – styczeń 2021

Konkurs: Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji W ramach celu 4 
Wzrost liczby przedsiębiorstw objętych działaniami służącymi poprawie zarządzania, rozwojowi kapitału ludzkiego 
oraz wspierającymi procesy innowacyjne: - zwiększenie zdolności adaptacyjnych przedsiębiorców poprzez szkolenia i 
doradztwo w zakresie rekomendowanym przez sektorowe rady ds. kompetencji. 
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https://rpo.lubelskie.pl/

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

https://rpo.lubelskie.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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Dziękuję za uwagę!

Bartosz Kwasowiec


