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Data ogłoszenia konkursu: 09.12.2021 r.

Rozwój startupów w Polsce Wschodniej
1/2021

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza nabór wniosków do:
Poddziałania 1.1.2 POPW Rozwój startupów w Polsce Wschodniej

Krótki opis działania
Sfinansowanie rozwinięcia działalności biznesowej startupów w makroregionie Polski
Wschodniej, gotowych do wejścia na rynek krajowy lub zagraniczny z produktem (wyrobem
lub usługą) przygotowanym w ramach Platformy Startowej.

Jak i kiedy składać wniosek
Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć za pośrednictwem Generatora Wniosków
dostępnego na stronie internetowej PARP w terminie:
od 4 stycznia 2022 r. do 19 maja 2022 r., godz. 16:00
Runda I: od 4 stycznia 2022 r. do 17 lutego 2022 r.
Runda II: od 18 lutego 2022 r. do 4 kwietnia 2022 r.
Runda III: od 5 kwietnia 2022 r. do 19 maja 2022 r.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie
Mikro i mali przedsiębiorcy, którzy:
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prowadzą działalność w formie spółki kapitałowej zgodnie z przepisami kodeksu
spółek handlowych
zakończyli program inkubacji innowacyjnego pomysłu w ramach poddziałania 1.1.1
POPW Platformy startowe dla nowych pomysłów, przez co rozumie się osiągnięcie
wszystkich „kamieni milowych” planu inkubacji oraz uzyskały Raport z inkubacji
uwzględniający rekomendację dotyczącą stopnia gotowości spółki do podjęcia
działalności rynkowej, wystawiony przez Platformę Startową nie wcześniej niż
1 stycznia 2021 r.
realizują projekt w co najmniej jednym województwie Polski Wschodniej
nie byli notowani na giełdzie w okresie do pięciu lat po rejestracji
nie przejęli działalności innego przedsiębiorstwa
nie dokonali podziału zysków
nie zostali utworzeni w wyniku połączenia

Typy projektów podlegających dofinansowaniu
Wsparcie rozwoju działalności biznesowej startupów w makroregionie Polski Wschodniej.
Startupy, które pozytywnie zakończą inkubację w Platformie Startowej w ramach
poddziałania 1.1.1 POPW, tj. utworzą produkt w oparciu o opracowany i zweryfikowany
rynkowo model biznesowy, będą mogły uzyskać wsparcie finansowe na rozwój swojej
działalności w makroregionie.

Obszar geograficzny
Polska Wschodnia (województwo podlaskie, warmińsko – mazurskie, podkarpackie,
lubelskie, świętokrzyskie)

Na co można otrzymać dofinansowanie
na zakup usług doradczych i eksperckich związanych z rozwijaniem modelu
biznesowego
wynagrodzenie pracy personelu projektu
zakup środków trwałych, surowców lub materiałów oraz wartości niematerialnych
i prawnych
organizację i przeprowadzenie działań promocyjno-informacyjnych, a także służących
ekspansji rynkowej, w tym międzynarodowej
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Ile można otrzymać?
Poziom
dofinansowania

Minimalna wartość
kosztów
kwalifikowanych

Maksymalna wartość
dofinansowania kosztów
kwalifikowanych

Kwota przeznaczona
na dofinansowanie
projektów w konkursie

85%

50 000,00 PLN

1 000 000,00 PLN

50 000 000,00 PLN

Jakie koszty kwalifikują się do dofinansowania?
środki trwałe inne, niż nieruchomości
wartości niematerialne i prawne
informacja i promocja
udział w targach, wystawach i misjach gospodarczych
usługi zewnętrzne, z wyjątkiem usług szkoleniowych
wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy personelu projektu
zakup surowców lub materiałów
koszty pośrednie

Zasady przeprowadzania konkursu
Informacje na temat zasad wyboru projektów oraz przeprowadzania konkursu znajdują się
na stronie internetowej PARP w zakładce Dokumentacja konkursowa.

Finansowanie
Program Operacyjny Polska Wschodnia

Kontakt / Masz pytania?

Formularz
kontaktowy

Kontakt
telefoniczny

Napisz
wiadomość

Baza pytań
i odpowiedzi
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Informacje dodatkowe
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy
00-834), przy ul. Pańskiej 81/83, jest Instytucją Pośredniczącą dla Działania 1.1 Platformy
startowe dla nowych pomysłów, Poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej
poddziałania Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego
Polska Wschodnia 2014-2020 i działa na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o
zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818, z późn. zm.).

