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Program Budżet w zł
Wykorzystany  

budżet w zł
%

Inteligentny  
Rozwój

6,20 mld 3,4 mld 54,83

Polska  
Wschodnia

6,8 mld 4,59 mld 67,5

Wiedza  
Edukacja Rozwój

0,57 mld 0,24 mld 42,1

Programy: Inteligentny Rozwój,
Polska Wschodnia, Wiedza Edukacja Rozwój

13,6 mld zł
Perspektywa finansowa 2014-2020 – wykorzystanie budżetu PARP



na start wzornictwo
inwestycje  

w innowacje

usługi
podnoszenie  
kompetenji

działalność 
zagraniczna

POIR
1953

POPW
813

POWER
71

POIR

POPW

POWER

LICZBA ZAWARTYCH UMÓW MARZEC 2019



POIR

POWER

POPW

15 konkursów – wartość umów 1,44 mld zł (85%)

1 konkurs – wartość umów 79,8 mln zł (55%)

6 konkursów – wartość umów 515 mln zł (76%)

POIR

POWER

POPW

Plany PARP 2019 r.

Realizacja programu Dostępność Plus 2018 – 2025



Oferta PARP
z funduszy UE  
w latach  
2014-2020

na start wzornictwo
inwestycje  

w innowacje

usługi
podnoszenie  
kompetenji

działalność 
zagraniczna



Mikro, mali przedsiębiorcy
Osoby z pomysłem

• indywidualny program akceleracyjny 
• wsparcie doradcze, mentorskie 
• wsparcie w formie pieniężnej

Programy akceleracyjne (POIR)

Platformy startowe dla nowych pomysłów (POPW)

Rozwój Start-upów w Polsce Wschodniej (POPW)

Dla kogo?

Podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego 
lub innowacyjności.

Na co?

Ile? Do 800 tys. zł

Na start



Programy akceleracyjne – 250 tys. zł

Na start

Accelpoint, Blue Dot Solutions, Brinc Limited, DGA, Fundacja, 
Przedsiębiorczości Technologicznej, FundingBox Accelerator
Fundacja Polska Przedsiębiorcza, HugeTECH, Krakowski Park Technologiczny, 
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Platformy startowe dla nowych pomysłów – 800 tys. zł

Wschodni Akcelerator Biznesu, Unicorn Hub, Start in Podkarpackie, Startup 
Heroes, Hub of Talents 2, Idealist

Rozwój Start-upów w Polsce Wschodniej – inwestycje 800 tys. zł

Poland prize – 250 tys. zł 

Star-up Hub of Poland, Huge Thing, Starter, Ad Ventures, Space3ac, Brinc



Wzornictwo

Design dla przedsiębiorców (POIR)

Ochrona własności przemysłowej (POIR)

Wzór na konkurencję (POPW)

Design dla przedsiębiorców 
• doradztwo polegające na 

przeprowadzeniu profesjonalnego 
procesu projektowego mającego na 
celu opracowanie nowego projektu 
wzorniczego, 

• doradztwo w zakresie wdrożenia 
nowego lub znacząco ulepszonego 
produktu, 

• realizacja inwestycji niezbędnej do 
wdrożenia nowego lub znacząco 
ulepszonego produktu

Ochrona własności przemysłowej

• uzyskania ochrony prawa 
własności przemysłowej  w trybie 
krajowym, regionalnym, unijnym 
lub międzynarodowym, z 
wyłączeniem zgłoszenia do Urzędu 
Patentowego RP w celu uzyskania  
ochrony wyłącznie na terytorium 
Polski i jej realizacji.

Kto?

Na co?

Mikro, małe, 
średnie przedsiębiorstwo

Wzór na konkurencję
• Audyt wzorniczy
• Wdrożenie strategii wzorniczej

Ile? Do 3 mln zł



Opracowanie przez jednostkę naukową nowego lub znacząco 
ulepszonego produktu, usługi, technologii, projektu wzorniczego 

Kto?

Na co?

Bony na innowacje (POIR)

Wdrożenie innowacji prze MSP (POPW)

Uruchomienie produkcji na podstawie wyników prac B+R własnych,  
zleconych lub kupionych z rynku.

Konieczność bycia członkiem powiązania kooperacyjnego.

Tworzenie produktów sieciowych przez MŚP (POPW)

Rozwój innowacyjnych produktów sieciowych, oferowanych pod 
wspólną marką.

Uruchomienie produkcji na podstawie wyników prac B+R własnych,  
zleconych lub kupionych z rynku.

Badania na rynek (POIR)

MŚP

Inwestycje w  
innowacje

Ile?

Na co?

Do 70 mln zł

Na co?

Na co?



Działalność
zagraniczna

Internacjonalizacja mśp

wprowadzenie produktów lub usług na nowe rynki zagraniczne: 
• opracowanie i przygotowanie do wdrożenia nowego modelu biznesowego;
• udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach;
• nabycie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych w 

związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności

Na co?

Go to Brand (POIR)

Internacjonalizacja MŚP  (POPW)

Go to brand

uczestnictwo w działaniach promocyjnych przewidzianych 
w branżowych programach promocji, w celu promowania 
marek produktowych wnioskodawcy:
• udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych lub 

konferencjach zagranicznych i na dodatkowe działania 
promocyjne

• doradztwo

Ile? Do 800 tys. zł

Kto? MŚP



Podnoszenie  
kompetencji

Baza Usług Rozwojowych
przedsiębiorcy
podmioty świadczące usługi  
instytucje zarządzające RPO

Kto?

Akademia Menadżera Innowacji

Akademia Menadżera MŚP

Na co?

MŚP
Szkolenia i doradztwo w obszarze zarządzania 

przedsiębiorstwem, w tym zasobami ludzkimi 
dla kadry menedżerskiej. 

m. in. Szkolenia, studia podyplomowe, coaching, 

e-learning

MŚP oraz duże firmy Wzmocnienie umiejętności zarządzania 
procesem innowacyjnym przez menadżerów 
polskich firm



Program Operacyjny Inteligentny Rozwój  
www.poir.parp.gov.pl

Program Operacyjny Polska Wschodnia  
www.popw.parp.gov.pl

Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój  
www.power.parp.gov.pl

Kontakt
infolinia: 22 574 07 07 i 0 801 332 202 
www.parp.gov.pl/kontakt
www.parp.gov.pl

http://www.poir.parp.gov.pl/
http://www.popw.parp.gov.pl/
http://www.power.parp.gov.pl/
http://www.parp.gov.pl/informatorium-parp
http://www.parp.gov.pl/

