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Data ogłoszenia konkursu: 31.05.2022 r. 

Wdrażanie innowacji przez MŚP 

Konkurs nr 1/2022 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa jako 

Instytucja Pośrednicząca dla działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne; 

poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP w ramach osi priorytetowej I: 

Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 

ogłasza konkurs na wybór projektów do dofinansowania w ramach poddziałania 1.3.1 

Wdrażanie innowacji przez MŚP, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. 

Krótki opis działania  

Sfinansowanie kosztów inwestycji prowadzących do wdrożenia innowacyjnych produktów 

lub innowacyjnych procesów technologicznych na terenie Polski Wschodniej, w 

szczególności w oparciu o wyniki prac badawczo-rozwojowych. Realizacja projektów musi 

zakończyć się do 31 grudnia 2023 r. 

Jak i kiedy składać wniosek 

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć za pośrednictwem Generatora Wniosków 

dostępnego na stronie internetowej PARP w terminie: od 12 lipca 2022 r. do 5 sierpnia 2022 

r. (do godz. 16:00). Konkurs nie jest podzielony na rundy. 

Kto może się ubiegać o dofinansowanie 

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali i średni przedsiębiorcy 

prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osiągający 

przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 600 tys. PLN przynajmniej w jednym zamkniętym 

roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym składany jest wniosek 

o dofinansowanie, a także należący od co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku 

o dofinansowanie do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego, które spełnia 

następujące warunki:  

1) do powiązania należy minimum 5 przedsiębiorców;  

https://lsi1420.parp.gov.pl/home
https://parp.gov.pl/
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2) przedsiębiorcy należący do powiązania działają w pokrewnych sektorach, tj. prowadząc 

działalność gospodarczą współpracują ze sobą w procesie tworzenia produktów 

(wyrobów lub usług) o komplementarnym charakterze;  

3) działalność powiązania koordynowana jest przez podmiot zarządzający powiązaniem, 

który posiada siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;  

4) w skład ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego wchodzą członkowie z co 

najmniej 2 województw, w tym przynajmniej jednego z terenu Polski Wschodniej;  
5) na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie ponadregionalne powiązanie kooperacyjne 

funkcjonuje od co najmniej 12 miesięcy.  

Obszar geograficzny 

Makroregion Polska Wschodnia – województwa: podkarpackie, lubelskie, świętokrzyskie, 

podlaskie, warmińsko-mazurskie. 

Na co można otrzymać dofinansowanie  

 nabycie oraz leasing maszyn i urządzeń, 

 nabycie wartości niematerialnych i prawnych, 

 zakup usług doradczych, 

 zakup usług wspierających innowacyjność, 

 koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia zaliczki. 

Ile można otrzymać?  

Poziom 

dofinansowania 

Maksymalna 
kwota 
dofinansowania 

Minimalna wartość  
kosztów 
kwalifikowanych  

Maksymalna wartość 
kosztów 
kwalifikowanych  

maksymalnie 70% 10 mln zł 1 mln zł 50 mln EUR 

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie 

wynosi 30 mln zł1. 

Jakie koszty kwalifikują się do dofinansowania?  

 nabycie albo wytworzenie środków trwałych innych niż prawo użytkowania 

wieczystego gruntu oraz innych niż nieruchomości, 

                                                             
1 Kwota alokacji na konkurs może zostać zwiększona w przypadku uwalniania się środków w innych działaniach 
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 raty spłaty kapitału środków trwałych innych niż nieruchomości, poniesione przez 

korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia 

zawarcia umowy leasingu, albo spłatę kapitału środków trwałych innych niż 

nieruchomości, należną finansującemu z tytułu umowy leasingu prowadzącej do 

przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu 

zwrotnego; 

 nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how 

oraz innych praw własności intelektualnej, 

 zakup usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, 

 koszty uzyskania, walidacji i obrony patentów i innych wartości niematerialnych 

i prawnych oraz koszty zakupu usług doradczych związanych z inwestycją w zakresie 

innowacji i usług wsparcia innowacji np. w zakresie wzornictwa, przygotowania do 

wdrożenia, doradztwa technicznego związanego z wdrożeniem inwestycji, 

 koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia zaliczki. 

Zasady przeprowadzania konkursu 

Informacje na temat zasad wyboru projektów oraz przeprowadzania konkursu znajdują się 

na stronie internetowej PARP w zakładce Dokumentacja konkursowa. 

Finansowanie 

Konkurs jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 

Kontakt / Masz pytania?  

    

Formularz 
kontaktowy 

Kontakt  
telefoniczny 

Napisz  
wiadomość   

Baza pytań  
i odpowiedzi 

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 1.3 

Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez 

MŚP w ramach osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Program Operacyjny 

Polska Wschodnia 2014-2020 i działa na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o 

https://parp.gov.pl/
https://popw.parp.gov.pl/component/grants/grants/wdrazanie-innowacji-przez-msp
https://www.parp.gov.pl/index.php/component/parpabout/?view=infolinia
https://www.parp.gov.pl/index.php/component/parpabout/?view=infolinia
https://www.parp.gov.pl/component/site/site/zakres-informacji-udzielanych-przez-konsultantow-infolinii-parp
https://www.parp.gov.pl/component/site/site/zakres-informacji-udzielanych-przez-konsultantow-infolinii-parp
mailto:info@parp.gov.pl?subject=zapytanie
mailto:info@parp.gov.pl?subject=zapytanie
https://www.parp.gov.pl/index.php/component/parpabout/?view=infolinia#contactForm
https://www.parp.gov.pl/index.php/component/parpabout/?view=infolinia#contactForm
https://www.parp.gov.pl/component/site/site/zakres-informacji-udzielanych-przez-konsultantow-infolinii-parp
mailto:info@parp.gov.pl?subject=zapytanie
https://www.parp.gov.pl/index.php/component/parpabout/?view=infolinia#contactForm
https://www.parp.gov.pl/index.php/component/parpabout/?view=infolinia
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zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818, z późn. zm.).  

 

https://www.youtube.com/channel/UC8ljcwsRlaeGIUV0Ses65Hg
https://pl.linkedin.com/company/polish-agency-for-enterprise-development
https://www.facebook.com/parpgovpl
https://www.instagram.com/parp_partnerwsukcesie/
https://twitter.com/parpgovpl
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