„Fundusze Europejskie na założenie
i rozwój działalności gospodarczej”

A N I M A L A G RI C U L T U R E

A N I M A L A G RI C U L T U R E

W A T ER C O N SU M P T I O N

2500
GA L L O N S O F W A T E R

Alokacja z PUP....

A N I M A L A G RI C U L T U R E

A N I M A L A G RI C U L T U R E

A N I M A L A G RI C U L T U R E

Pożyczka na pierwszy biznes
Dla kogo?
Jeśli nie posiadasz zatrudnienia i nie wykonujesz innej pracy zarobkowej oraz jesteś:
•
studentem ostatniego roku studiów wyższych lub
•
absolwentem szkoły lub uczelni wyższej do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego albo
•
zarejestrowanym bezrobotnym lub
•
poszukującym pracy opiekunem osoby niepełnosprawnej
Jeśli zamierzasz prowadzić swoją działalność wspólnie, w formie spółki cywilnej – każdy ze wspólników może indywidualnie uzyskać pożyczkę.
Warunki i zabezpieczenia
•
aktualna możliwa wartość pożyczki - do 98 631,80 zł
•
oprocentowanie:
– 0,18% w skali roku dla pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z
miejscami integracyjnymi lub polegającej na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych oraz
pożyczkobiorców będących opiekunami osób niepełnosprawnych
– 0,44% w skali roku dla pozostałej grupy docelowej
•
okres spłaty - do 7 lat
•
karencja w spłacie kapitału - do 1 roku
•
zabezpieczenie spłaty: weksel własny pożyczkobiorcy, poręczenie osoby fizycznej (lub inne zaproponowane przez pożyczkobiorcę)
Przykładowe wydatki kwalifikowane:
•
środki trwałe niezbędne do rozpoczęcia prowadzenia działalności,
•
towary podlegające sprzedaży w ramach prowadzonej działalności,
•
szkolenia, kursy,
•
koszty stałe związane z prowadzeniem działalności do 6 miesięcy od jej podjęcia (np. czynsz za wynajem lokalu),
•
środek transportu, z wyłączeniem działalności prowadzonej w transporcie drogowym towarów.

Pożyczka na miejsce pracy
Dla kogo?
Pożyczki na utworzenie stanowisk pracy dla bezrobotnych lub poszukujących pracy opiekunów osób niepełnosprawnych, w tym skierowanych
przez PUP udzielane będą:
•
podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, w tym osobom, które skorzystały z pożyczki na założenie działalności gospodarczej
•
niepublicznym przedszkolom, niepublicznym szkołom
•
producentom rolnym
Warunki i zabezpieczenia
•
aktualna możliwa wartość pożyczki - do 29 589,54 zł
•

•
•

oprocentowanie:
– 0,18% w skali roku dla pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z
miejscami integracyjnymi lub polegającej na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych oraz
pożyczkobiorców będących opiekunami osób niepełnosprawnych
– 0,44% w skali roku dla pozostałej grupy docelowej
okres spłaty - do 3 lat
zabezpieczenie spłaty:
– weksel własny pożyczkobiorcy
– poręczenie osoby fizycznej (lub inne zaproponowane przez pożyczkobiorcę)

Pożyczkobiorcy którzy skorzystali z zarówno z pożyczki na założenie działalności jak i z pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla
skierowanego przez urząd pracy bezrobotnego, mogą ubiegać się o umorzenie części zadłużenia.

Warunki umorzenia: utrzymanie miejsca pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy, zatrudnienia pracownika na pełen etat, brak zaległości w
spłacie pożyczki.

www.wsparciewstarcie.bgk.pl

Województwo mazowieckie
Legionowo
ul. Jerzego Siwińskiego 2
Ostrołęka
Ul. Głowackiego 12
Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego
w Starachowicach
PROJEKT EU
tel. 41 274 46 90
e-mail: farr@farr.pl

tel. 608 368 778
Godziny otwarcia:
-poniedziałek –piątek 9.0017.00

Stare Babice
ul. Warszawska 197e
Warszawa
ul. Czarodzieja 26

Warszawa
ul. Hoża 86/416

tel. 602 404 704
e-mail: wyślij e-mail
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DZIAŁANIE 3.3 - Innowacje w MŚP

Typ projektu:
• Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług
(poprzez wdrożenie wyników prac B+R)
• Termin naboru: 29.11.2019 r. – 31.01.2020 r.
W ramach przedmiotowej interwencji możliwe będą do realizacji typy projektów polegające na:
1) rozbudowie przedsiębiorstw, w szczególności związanej z wprowadzaniem
na rynek nowych produktów i usług w skali regionu;
2) realizacji zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmian w zakresie sposobu świadczenia usług (w
tym usług świadczonych drogą elektroniczną);
3) wdrożenie wyników prac B+R do działalności gospodarczej.
Koszty kwalifikowalne:
a) przygotowania biznes planu
b) materiały i roboty budowlane niezbędne do wdrożenia wyników prac B+R

c) zakup, wytworzenie i/lub modernizacja maszyn, sprzętu i urządzeń
d) dostawa, instalacja i uruchomienie maszyn, sprzętu i urządzeń zaliczanych do środków trwałych wraz ze
specjalistycznym instruktażem w ich obsłudze
e) prace adaptacyjne, prace wykończeniowe pomieszczeń przeznaczonych do instalacji zakupionej w ramach
projektu aparatury i sprzętu służącego do wdrożenia wyników prac B+R i inne.
Maksymalna wartość dofinansowania projektu w ramach konkursu wynosi 4 000 000,00 PLN.

Minimalna wartość dofinansowania projektu w ramach konkursu wynosi

400 000,00 PLN.

ciechanowsko – płocki
35 %

ostrołęcko – siedlecki
35 %

warszawski zachodni
20 %
warszawski wschodni
35 %

radomski
35 %

DZIAŁANIE 3.3 - Innowacje w MŚP

W ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej maksymalny poziom dofinansowania jest
zgodny z zapisami rozporządzenia*, tj.
Region

Podstawowe dofinansowanie

Maksymalne dofinansowanie po uwzględnieniu
premii za MŚP

ciechanowsko-płocki

35%

Mikro i małe 55%, średnie 45%

ostrołęcko-siedlecki

35%

Mikro i małe 55%, średnie 45%

radomski i warszawski wschodni

35%

Mikro i małe 55%, średnie 45%

warszawski zachodni

20%

Mikro i małe 40%, średnie 30%

miasto stołeczne Warszawa do dnia
31.12.2017

15%

Mikro i małe 35%, średnie 25%

miasto stołeczne Warszawa od dnia
01.01.2018

10%

Mikro i małe 30%, średnie 20%

*Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach
celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych
programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1377);

DZIAŁANIE 3.3 - Innowacje w MŚP

Typ projektu:
• Rozwój produktów i usług opartych na handlu elektronicznym oraz zaawansowanych rozwiązaniach TIK
• Wprowadzenie na rynek nowych/ulepszonych produktów lub usług (rozbudowa przedsiębiorstw, realizacja
zasadniczych zmian procesu produkcyjnego)
Nie przewiduje się naboru w 2019 roku

> Interwencja obejmować będzie rozwój produktów i usług opartych na
technologiach informacyjno-komunikacyjnych, w tym sprzedaż produktów i usług
w Internecie, tworzenie i udostępnianie usług elektronicznych, optymalizację
procesów ułatwiających zarządzanie przedsiębiorstwem oraz współpracę
pomiędzy przedsiębiorcami poprzez rozwiązania informatyczne.
> Rozbudowanie hali produkcyjnej, rozbudowanie zakładu
Pożyczka w ramach inicjatywy Jeremie 2.

www.rpo.bgk.pl => oferta pożyczek unijnych
Pożyczka Mała / Rozwojowa
 od 10 tys. zł do 500 000 zł
 oprocentowanie stałe:
-1,87% w skali roku, zgodnie z zasadami pomocy de minimis,
- od 2,87% w skali roku na warunkach rynkowych,
 okres spłaty do 5 lat
 karencja w spłacie do 6 miesięcy

Towarzystwo Inwestycji
SpołecznoEkonomicznych

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Polskiego Rolnictwa

Mazowiecki Regionalny Fundusz
Pożyczkowy

www.rpo.bgk.pl => oferta pożyczek unijnych
Pożyczka Duża
 od 500 tys. zł do 2 500 000 zł
 oprocentowanie od: 1,4% w skali roku,
 okres spłaty do 8 lat
 karencja w spłacie do 12 miesięcy (z możliwością wydłużenia
do 24 miesięcy)

Towarzystwo Inwestycji
Społeczno-Ekonomicznych

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Polskiego Rolnictwa

Działanie 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad
dziećmi do lat 3
Poddziałanie 8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT
Planowany termin naboru – od 13.02.2020 r. do 28.02.2020 r.
Instytucja ogłaszająca konkurs – WUP
Przedmiotem konkursu są projekty dotyczące poprawy dostępności do usług świadczenia
opieki nad dziećmi, co w konsekwencji ma się przełożyć na umożliwienie powrotu do
zatrudnienia lub utrzymania zatrudnienia osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3.
Typ operacji nr 1 – Tworzenie i funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3,
w formie żłobków (m.in. przyzakładowych) lub klubów dziecięcych i opiekuna dziennego oraz
dostosowanie już istniejących miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami;
Typ operacji nr 2 – Świadczenie usługi w postaci pokrycia części lub całości kosztów
związanych ze świadczeniem bieżących usług opieki nad dziećmi do lat 3 w formach
wskazanych w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 tj. za
pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym, u dziennego opiekuna.
Minimalna wartość dofinansowania projektu musi przekraczać wyrażoną w
PLN równowartość 100 000 EUR

Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna
Planowany termin naborów: marzec 2020 r.

Typ beneficjenta - Wszystkie podmioty –z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób
prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).
Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez:
- tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z
niepełnosprawnościami, w istniejących ośrodkach wychowania przedszkolnego (OWP), również
specjalnych i integracyjnych;
- dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z
niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej
dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu
wynikającego z niepełnosprawności. Działania te mogą być realizowane samodzielnie.
- rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie
stwierdzonych deficytów;
- wydłużenie godzin pracy OWP;
- doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli OWP do pracy z dziećmi w wieku
przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w
zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Działanie 10.2 Upowszechnianie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych

Dla kogo? Osoby w wieku od 25 r.ż., z własnej inicjatywy zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności
oraz kompetencji cyfrowych oraz językowych, w szczególności osoby z grup najbardziej potrzebujących, np. o niskich kwalifikacjach,
osoby w wieku 50 lat i powyżej.
Tytuł projektu

Okres realizacji
projektu od

Okres realizacji
projektu do

Miejsce realizacji

Beneficjent Nazwa beneficjenta

Kompetencje kluczowe kluczem do kariery

2018-07-01

2020-03-31

MAZOWIECKIE

EDUART PAWEŁ MIESZKOWSKI

Znajomość języków obcych i obsługi komputera to
większe szanse na dobrą pracę w powiecie radomskim i
m. Radom

2018-08-01

2020-06-30

Radom

THAMES SP. Z O.O.

Zwiększenie kompetencji komputerowych i językowych
to wzrost szans na rynku pracy.

2018-08-01

2020-06-30

Powiat: grodziski,
pruszkowski,
żyrardowski

MERSEY SP. Z O.O.

Moje kompetencje, moje perspektywy.

2019-02-01

2020-07-31

Powiat: ciechanowski, gostyniński, grodziski, grójecki,
piaseczyński, płoński, pruszkowski, pułtuski, radomski,
szydłowiecki, żuromiński, żyrardowski

WITOLD SZASZKIEWICZ CENTRUM EDUKACYJNE
IDEA

Kompetencje kluczowe niech wypełnią Ci głowę! /II
EDYCJA

Języki i komputery kluczem do kariery!

2019-11

2019-09-01

2020-08

2020-10-31

MAZOWIECKIE

Powiat: legionowski, makowski, ostrowski, ostrołęcki,
pułtuski, wołomiński, wyszkowski, węgrowski

PROJECT CREATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

CENTRUM SZKOLENIOWE GREEN PENCIL PAWEŁ
BIENIAWSKI

Działanie 10.2 Upowszechnianie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych
Tytuł projektu

Okres realizacji
projektu od

Okres realizacji
projektu do

Miejsce realizacji

Beneficjent Nazwa beneficjenta

Lepsze kwalifikacje - większe możliwości!

2019-11

2020-12

MAZOWIECKIE

ŚWIAT JĘZYKÓW-SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH S.C.

Edukacja dla rozwoju Mazowsza

2020-01-01

2021-03-31

MAZOWIECKIE

Mazowiecka Akademia Kwalifikacji Cyfrowych i
Językowych

2020-01-01

2021-04-30

Możesz więcej! Język angielski i ICT dla mieszkańców
województwa mazowieckiego

2019-12

2021-05

FUNDACJA EDUKACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

MAZOWIECKIE

MAZOWIECKIE

ZENON EDUKATOR SP. Z O. O. SP. K.

CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH LINGUA PLUS
PIOTR MAZUROWSKI

NASTAW SIĘ NA ROZWÓJ

2020-01

2021-06

Radom, Warszawa. Powiat: białobrzeski, grodziski,
kozienicki, legionowski, lipski, miński, nowodworski,
otwocki, piaseczyński, pruszkowski, przysuski,
radomski, szydłowiecki, warszawski zachodni,
wołomiński, zwoleński

Strefa Rozwoju - szkolenia językowe i komputerowe dla
mieszkańców województwa mazowieckiego

2019-10

2021-09

MAZOWIECKIE

EURO-SCHOOL SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH SP. Z
O.O.

MAZOWIECKIE

CUSTOM MEDIA GROUP AGNIESZKA KĘDZIERSKA

2020-01

2021-09
2021-12-31

Radom, powiat radomski

EUROPEJSKIE CENTRUM SZKOLEŃ SP. Z O.O.

2021-12-31

MAZOWIECKIE

HUMAN POWER SP. Z O.O.

2022-02-28

Powiat: ciechanowski, garwoliński, grodziski, grójecki,
lipski, makowski, mławski, piaseczyński, pruszkowski,
przysuski, pułtuski, płoński, radomski, szydłowiecki,
żuromiński

WITOLD SZASZKIEWICZ CENTRUM EDUKACYJNE
IDEA

Siła kwalifikacji

Postaw na swoje kwalifikacje

Języki obce i TIK-i przepustką do kariery

Moje kompetencje - mój sukces.

2020-01-01

2020-09-01

POLBI SP. Z O. O.

Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie
zawodowe osób dorosłych
Dla kogo? Osoby w wieku dorosłym, od 18 r. ż., zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego, podnoszenia,
uzupełniania kwalifikacji lub ich formalnego potwierdzenia.
Tytuł projektu
Zdobądź nowe kwalifikacje
sprzedażowe i certyfikat

Zawód kierowca szansą dla osób
dorosłych na rynku pracy.

Kursy i szkolenia
kursy z zakresu sprzedaży, szkolenia w zakresie
zarządzania procesami handlowymi

Certyfikowany instalator OZE na
Mazowszu

Okres
realizacji
projektu do

Miejsce realizacji

Beneficjent Nazwa beneficjenta

2018-09-01

2020-02-29

MAZOWIECKIE

ALTKOM AKADEMIA S.A.

2018-09-01

2020-03-31

Powiat: garwoliński,
łosicki, miński,
Siedlce, siedlecki,
sokołowski,
węgrowski

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
"JACEK" SP.JAWNA - ADAM PRÓCHNICKI I
SPÓŁKA

2019-04-01

2020-03-31

MAZOWIECKIE

AKADEMIA SZYBKIEJ NAUKI TADEUSZ
BUZAREWICZ

2018-10-01

2020-04-30

Powiat ostrołęcki,
Ostrołęka

T-MATIC GRUPA COMPUTER PLUS SP. Z
O.O.

2018-06-01

2020-05-31

MAZOWIECKIE

GRUPA SZKOLENIOWO DORADCZA
EUROPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

2020-06-30

Powiat:
ciechanowski,
ostrołęcki, płocki,
radomski, siedlecki

ON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

prawo jazdy kat. C, C+E,D i D+E

BEZKONKURENCYJNI zarządzanie projektami, trener szkoleń biznesowych
certyfikowane kursy zarządzania
projektami dla mieszkańców
Mazowsza
AutoCAD, grafika komputerowa, systemy wspomagania
Doskonalenie zawodowe kluczem
administracji – MS Office, wykorzystanie arkusza
do sukcesu - II edycja
kalkulacyjnego.
Kursy z prawa jazdy szansą
rozwoju zawodowego.

Okres
realizacji
projektu od

prawo jazdy kat. C, CE, D

kurs zawodowy w zakresie instalacji
fotowoltaicznych/pomp ciepła i

2018-09-01

Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie
zawodowe osób dorosłych
Tytuł projektu

Kursy i szkolenia

Okres
realizacji
projektu od

Okres
realizacji
projektu do

Miejsce realizacji

Beneficjent Nazwa beneficjenta

2018-08-01

2020-06-30

Powiat
legionowski,
Warszawa

EUROPEJSKIE CENTRUM SZKOLEŃ SP. Z
O.O.

2018-08-01

2020-08-31

Warszawa

CHIC WARSAW SP. Z O.O

2018-10-01

2020-09-30

MAZOWIECKIE

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
W WARSZAWIE

2018-10-01

2020-09-30

MAZOWIECKIE

MERSEY SP. Z O.O.

kursy: stylizacji paznokci, kosmetyczne, fryzjerskie
Podnieś swoje kwalifikacje na
nowy start!
krawiec, pracownik szwalni, konstruktor odzieży,
Nowoczesne kursy technologii projektant mody
wytwarzania odzieży w
przemyśle mody dostosowane
do aktualnych potrzeb
pracodawców specjalizujących
się w produkcji odzieży z dzianin.

Mazowiecka Strefa Kwalifikacji
Zawodowych

kwalifikacje w obszarze obróbki metali, obsługi
urządzeń transportu bliskiego, transportu ciężarowego,
elektroenergetyki, eksploatacji maszyn roboczych,
fryzjerstwa, kosmetyki, gastronomii i florystyki

specjalista ds. wynagrodzeń , specjalista ds. kadr,
Kursy zawodowe z zakresu kadr i specjalista ds. rachunkowości podatkowej
płac oraz podatków - edycja II

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
2014 -2020
OP I - Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
OP II - Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
OP III -Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
OP IV - Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego

OP V - Pomoc Techniczna

Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw
Termin naboru: od 14.04.2020 do 11.05.2020

Typy projektów - Tworzenie lub rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt,
technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz
tworzenia innowacyjnych produktów i usług.
Typ beneficjenta – przedsiębiorstwa.

Czynnikami decydującymi o wsparciu sąm.in.:
1. Opisany w agendzie badawczej zakres badań przemysłowych lub prac rozwojowych, które przedsiębiorstwo zamierza
realizować na wybudowanej lub zmodyfikowanej infrastrukturze, dobór i plan wykorzystania tej infrastruktury;
2. Zdolność przedsiębiorstwa do realizacji prac B+R, w tym potencjał kadrowy, doświadczenie wprowadzeniu prac B+R lub
potencjał infrastrukturalny;
3. Poziom nakładów na działalność B+R w przedsiębiorstwie.
Brak realizacji prac B+R przez przedsiębiorstwo z wykorzystaniem dofinansowanej infrastruktury badawczej skutkuje
obowiązkiem zwrotu dofinansowania

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP
Termin naboru: 20.03.2019 r. – 28 maja 2020 r. (I etap – usługowy)

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy
usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi,
technologii lub nowego projektu wzorniczego.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem wynosi 60 000,00 zł.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem wynosi 400 000,00 zł.
Maksymalna intensywność dofinansowania – 85% wartości kosztów
kwalifikowalnych projektu.
Dla przedsiębiorców nieposiadających doświadczenia w prowadzeniu prac B+R

Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w zakładce Centrum Pomocy lub na adres poczty elektronicznej:
info@parp.gov.pl oraz telefonicznie pod numerami 22 432 89 91, 22 432 89 92, 22 432 89 93.

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP
Termin naboru: 17 kwietnia 2019 r. – 7 lipca 2020 r. (II etap – inwestycyjny)
Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację inwestycji początkowej związanej z wdrożeniem w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy innowacji
technologicznej (produktowej lub procesowej) będącej przedmiotem opracowania w ramach I etapu poddziałania 2.3.2 POIR.
Dotychczas maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosiła: 800 000,00 zł
Poziom dofinansowania – zgodny z Regionalną Pomocą Inwestycyjną

Maksymalna intensywność dofinansowania w zakresie inwestycji początkowej objętej regionalną pomocą inwestycyjną określona została w § 3 i
§ 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 878).
Koszty kwalifikowalne:
 nabycie albo wytworzenie środków trwałych innych niż grunty oraz nieruchomości
 nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli
spełniają łącznie następujące warunki:
a) będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy otrzymującego pomoc,
b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,
c) będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą na warunkach rynkowych,
d) będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną związane
z projektem, na który przyznano pomoc, przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców
Termin naboru: lipiec – wrzesień 2020 r.
Cel szczegółowy:
Celem poddziałania jest wsparcie MŚP w procesie upowszechnienia modelu tworzenia wartości rynkowej
produktów przez wdrażanie autorskich wzorów i współpracę z projektantami.

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące realizacji następujących działań:
- uzyskania doradztwa polegającego na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu projektowego mającego
na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco
ulepszony produkt (komponent obligatoryjny projektu),
- uzyskania niezbędnego doradztwa w zakresie wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu
(komponent fakultatywny projektu),
- realizacji inwestycji niezbędnej do wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu (komponent
fakultatywny projektu).

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek
Planowany nabór: 25.03.2020 r. – 23.04.2020 r.
Cel szczegółowy:
Celem poddziałania jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności mikro, małych
i średnich przedsiębiorstw poprzez umożliwienie im wdrożenia wyników prac B+R w celu wprowadzenia na
rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów (towarów lub usług).
Trzy konkursy: Ogólny, Miasta Średnie, Dostępność Plus
Do konkursu w ramach Działania mogą przystąpić:
mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy , którzy
1) zamknęły jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy
2) przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym
złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż 600 tys. zł (mikro i
małe firmy) lub nie niższe niż 1 mln zł (średnie firmy).
3) prowadziły lub prowadzą prace badawczo-rozwojowe, zleciły wykonanie takich prac lub zakupiły wyniki i
jednocześnie wyniki tych prac są kluczowe dla nowego produktu lub usługi.

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne
Termin naboru: od 15.10.2019 do 23.04.2020
Cel szczegółowy:
Wsparcie kierowane będzie na projekty dotyczące wdrożenia innowacji technologicznych, będących
wynikiem własnych prac B+R przedsiębiorców, lub projekty dotyczące wdrożenia wyników prac B+R
nabywanych przez przedsiębiorców w ramach projektu.

W ramach celu szczegółowego planowany będzie do realizacji, w szczególności, następujący typ
projektów:
-wdrożenie przez przedsiębiorstwo wyników prac B+R
(własnych lub zakupionych)
Maksymalna wartość dofinansowania (premii technologicznej) wynosi 6 000 000,00 zł.

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

Do konkursu w ramach Działania mogą przystąpić:
 mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy

Koszty kwalifikowalne:
 zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej (w tym zakup prawa użytkowania wieczystego)
 zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych środków trwałych
 zakup i montaż używanych środków trwałych
 zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części
 zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy
technicznej
 pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części
 wydatki ponoszone na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne,
niezbędne do wdrożenia nowej technologii
Intensywność wsparcia:
 Udział własny przedsiębiorcy nie może stanowić mniej niż 25% wydatków kwalifikowalnych projektu.
 Maksymalna wartość dofinansowania (premii technologicznej) wynosi 6 000 000,00 zł.
 Uzależniona od miejsca realizacji inwestycji (mapa pomocy regionalnej) – do 70% kwoty wydatków kwalifikowalnych

I ścieżka Wstępna Weryfikacja Pomysłu na Projekt
Analizujemy Twój pomysł na projekt pod kątem wsparcia z Programu Inteligentny Rozwój.
I ścieżka adresowana jest przede wszystkim do tych przedsiębiorców, którzy są zainteresowani prowadzeniem
prac B+R+I, ale do tej pory nie korzystali ze środków europejskich.
I krok - Zgłoś się
•
Wejdź na stronę www.poir.gov.pl/step-skorzystaj wypełnij i wyślij interaktywny formularz do Punktu
Informacyjnego Funduszy Europejskich
II krok - Poczekaj
•
Poczekaj 5 dni - sprawdzimy, czy Twój pomysł wpisuje się w Program Inteligentny Rozwój. Sprawdzaj
pocztę e-mail i odbieraj telefon.
•
Nie – pomysł nie wpisuje się w PO IR, ale być może są inne źródła dofinansowania. Nie poddawaj się,
jeśli konsultant Ci ich nie wskaże, dopytaj!
•
Tak – skontaktuje się z Tobą ekspert/eksperci wskazani przez Ministerstwo. Wspólnie ustalicie sposób
współpracy i wymiany informacji.
III krok - Decyduj
•
Otrzymasz opracowaną specjalnie dla Ciebie analizę mocnych i słabych stron pomysłu.
Analiza uwzględni specyfikę konkursu, do którego został zakwalifikowany Twój pomysł na
projekt. Potem nie pozostało Ci już nic innego poza decyzją o złożeniu wniosku w konkursie.

II ścieżka Innovation Coach
Pomagamy odnaleźć innowacyjność w Twojej firmie.
II ścieżka jest adresowana do tych przedsiębiorców, którzy nie mają doświadczenia w pozyskiwaniu środków z
Programu Inteligentny Rozwój oraz Horyzont 2020 oraz nie prowadzili samodzielnie projektów B+R+I lub
prowadzili je w ograniczonym zakresie.
I krok
•
Zarejestruj przedsiębiorstwo na www.innovationcoach.pl. Konsultant sprawdzi poziom zaawansowania
przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej oraz realizacji prac B+R+I. Jeśli okaże się,
że nie posiadasz doświadczenia to…
II krok
•
… zostanie Ci przydzielony ekspert z bazy coachów prowadzonej przez Krajowy Punkt Kontaktowy
Programów Badawczych UE.
III krok
•
Coach wspólnie z przedsiębiorcą przeanalizuje potencjał przedsiębiorstwa, możliwości i zasoby
w zakresie B+R+I, uwzględniając czynniki wewnątrz przedsiębiorstwa oraz w jego otoczeniu.
IV krok
•
Coach przygotuje kierunki i ścieżki wdrożenia innowacji w przedsiębiorstwie, wskaże
możliwość pozyskania środków na innowacje z UE.

Gwarancja Biznesmax z dotacją
Przeznaczenie:
Bezpłatne zabezpieczenie spłaty kredytu udzielane przy współpracy z bankiem kredytującym w celu zabezpieczenia kredytów
finansujących projekty wpływające na rozwój działalności gospodarczej firm.
Odbiorcy:
Przedsiębiorcy sektora MŚP z potencjałem innowacyjnym, którzy potrzebują zabezpieczyć spłatę kredytu przeznaczonego na
realizację projektu inwestycyjnego.
Parametry gwarancji:
• Maksymalna kwota gwarancji – 2,5 miliona euro
• Prowizja za udzielenie gwarancji – 0 złotych
• Okres – do 20 lat z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z pomocy publicznej
• Zakres – do 80% wartości kredytu
• Możliwość objęcia gwarancją tylko nowych kredytów
• Możliwość otrzymania dotacji w formie dopłaty do odsetek kredytu – obecnie 5%
Przykładowe wydatki kwalifikowane kredytu objętego gwarancją:
• Koszty kwalifikowalne projektu inwestycyjnego ponoszone przez przedsiębiorcę spełniającego co najmniej 1 z 15 kryteriów
podmiotowych
• Koszty kwalifikowane projektu polegającego na wdrożeniu innowacji będącej wynikiem własnych albo nabytych prac badawczo
rozwojowych (B+R)

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
(PROW) NA LATA 2014-2020

W ramach PROW 2014-2020
łącznie 13,5 mld euro
z Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
(EFRROW) z budżetu UE otrzymamy
pomoc w wysokości: 8,598,280,814 euro
oraz wkład krajowy - krajowe środki
publiczne w kwocie – 4,915,014,186 euro).

A N I M A L A G RI C U L T U R E

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS)
KTO MOŻE SKORZYSTAĆ ZE ŚRODKÓW KFS?
O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy, czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Nie
jest pracodawcą podmiot prowadzący działalność gospodarczą i niezatrudniający pracowników w ramach
umowy o pracę, współpracujący wyłącznie ze współmałżonkiem, zatrudniający osoby na podstawie
umowy o dzieło.
NA CO PRACODAWCA MOŻE WYKORZYSTAĆ ŚRODKI KFS?
1) Na doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS,
2) Na kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy w których wezmą udział pracownicy z inicjatywy
pracodawcy lub za jego zgodą,
3) Na badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne,
4) Na ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.
JAK STARAĆ SIĘ O ŚRODKI KFS?
Pracodawca musi złożyć wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne
do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia
działalności.

https://open.frp.pl/

Pożyczki na kształcenie to pilotażowe narzędzie Ministerstwa Rozwoju, finansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój i ukierunkowane na wsparcie kształcenia ustawicznego.
Najważniejsze informacje:
• maksymalna wartość pożyczki to 100 tys. zł, pożyczka może stanowić do 100% kosztu szkolenia/kursu/studiów,
• pożyczka jest nieoprocentowana, bez żadnych dodatkowych kosztów (prowizji, opłat wstępnych, kosztów opracowania, itp.),
• wnioski o pomoc zwrotną będą składane w formie elektronicznej, za pośrednictwem specjalnego formularza,
• pożyczki spłacane są w równych ratach, w cyklu miesięcznym,
• minimalna liczba rat/długość spłaty to 12 miesięcy, maksymalna to 36 miesięcy,
• istnieje możliwość umorzenia 20 – 25% kwoty pożyczki.
Na co?
Pożyczki dotyczą wyłącznie nowych form kształcenia tj. takich, które się jeszcze nie rozpoczęły na dzień składania wniosku.
Ze środków pożyczki mogą być pokrywane jedynie koszty formy kształcenia wypłacane bezpośrednio na rzecz instytucji edukacyjnej;
wszelkiego rodzaju koszty dodatkowe po stronie Uczestnika/Pożyczkobiorcy np. koszty przejazdów, noclegów, materiałów
dydaktycznych itp. nie podlegają finansowaniu.
W ramach projektu osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych mogą wnioskować o pożyczkę przeznaczoną wyłącznie
na studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób dorosłych oferowane przez krajowe i zagraniczne
podmioty (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia), trwające nie dłużej niż 24 miesiące.

Inwestuj w rozwój

OPEN

12-36 rat

do 60 rat

Możliwość umorzenia 20-25% kwoty

Możliwość umorzenia 15-25% kwoty

Czas oczekiwania na decyzję: 14-30 dni

Czas oczekiwania na decyzję: 14-21 dni

Pożyczki dotyczą wyłącznie nowych form
kształcenia tj. takich, które się jeszcze
nie rozpoczęły na dzień składania
wniosku.

Z pożyczki można finansować do 100%
kosztów kształcenia, które jeszcze nie
rozpoczęło się, a także koszty kształcenia,
które już się rozpoczęło ale tylko do kwoty
nieopłaconej.

Pamiętajmy!
Gdy piszemy wniosek…..
• W tracie konkursu sprawdzamy stronę z ogłoszeniem, czyli dokumentacją,
• Sprawdźmy dostępność Pytań i odpowiedzi (powstałych w trakcie
konkursu),
• Wniosku nie składany w ostatniej chwili (brak czasu na ew. pomoc
techniczną),
• Przetestujmy podpis elektroniczny (o ile jest wymagany podpis tego typu),
• Sporządzajmy wniosek na swoim koncie.
Korzystanie z unijnego wsparcia niesie ze sobą wiele korzyści.
Jednak otrzymanie wsparcia z unijnych dotacji wiąże się również z licznymi
obowiązkami.
Przede wszystkim trzeba zrealizować inwestycję zgodnie z wnioskiem, przestrzegać
terminów i prawidłowo ją rozliczyć.

DO KOGO SKŁADAMY WNIOSKI
*sprawdźmy w dokumentacji konkursowej, który podmiot jest
odpowiedzialny za przyjmowanie wniosków

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego
(Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych)

Programy krajowe
( wskazuje dokumentacja konkursowa danego działania)

Ułatwienia:

- Harmonogram na kolejny rok ukazuje się do 30.11
- Dokumentacja publikowana jest na miesiąc przed
konkursem
- Informatyzacja aplikowania i rozliczania – generatory
- Więcej oświadczeń

Portal Funduszy Europejskich

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Mazowieckiego
2014-2020 (RPO WM)

www.funduszedlamazowsza.eu

Program Operacyjny Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020
(PO WER)

www.power.gov.pl

Program Operacyjny Inteligentny
Rozwój 2014-2020 (PO IR)

www.poir.gov.pl

Program Operacyjny Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020 (PO IŚ)

www.pois.gov.pl

Program Operacyjny Polska
Cyfrowa 2014-2020 (PO PC)

www.popc.gov.pl

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na Mazowszu
Główny Punkt Informacyjny Funduszy
Europejskich w Warszawie
Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
Godziny pracy:
poniedziałek: 8:00-18:00,
wtorek-piątek: 8:00-16:00,
Telefony do konsultantów:
Infolinia: 801 101 101
22 542 27 11 ; 22 542 20 38
oraz w Centralnym Punkcie Informacyjnym i
Lokalnych Punktach Informacyjnych w: Ostrołęce,
Ciechanowie, Płocku, Siedlcach i w Radomiu.
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.funduszedlamazowsza.eu

Główny Punkt Informacyjny w Warszawie oraz Lokalne Punkty Informacyjne w Ostrołęce, Radomiu, Siedlcach, Płocku i Ciechanowie od 2010 roku są częścią
ogólnopolskiej sieci PIFE koordynowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju - zastąpiły Punkty Kontaktowe działające na Mazowszu od 2005 roku.

Dziękuję za uwagę.
infolinia 801 101 101

punkt_kontaktowy@mazowia.eu

www.funduszedlamazowsza.eu

