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WSTĘP 

Fot. Adobe stock 

Szanowni Państwo, 
aktualne wydanie biuletynu to przede wszystkim 
podsumowanie 20-letniej działalności Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Z tej okazji 
przedstawiamy Państwu wywiad z Prezes 
PARP Małgorzatą Oleszczuk, w którym można 
przeczytać o sukcesach Agencji z ostatnich 
dwóch dekad, jak i o planach na najbliższą 
przyszłość. 
Drugim tematem, który chcemy Państwu 
przybliżyć, to zorganizowana w ramach 
jubileuszu konferencja „PARP Forum 
Przedsiębiorczości”. Wydarzenie podsumowało 
działalność PARP oraz stanowiło pole do 
dyskusji i dzielenia się doświadczeniem i wiedzą 
przedsiębiorców, ekspertów i przedstawicieli 
instytucji otoczenia biznesu. 
Dodatkowo w dziale „Dobre praktyki” 
przeczytają Państwo o wyjątkowych projektach 
firm UniGlass Sp. z o.o. i Asiapack.pl oraz 
o pierwszym zielonym sklepie Żabki, w 100% 
zasilanym z odnawialnych źródeł energii. 
Przypominamy również o trwających konkursach: 
Design dla przedsiębiorców, gov_Tech, Rozwój 
potencjału koordynatorów Kluczowych Klastrów 
Krajowych oraz Bony na innowacje (ostatnie dni 
na złożenie wniosków w konkursie). 
Przyjemnej lektury! 

Zespół redakcyjny PARP 
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UWAGA NA 

	Jak przygotować swoje produkty i usługi 
pod kątem dostępności dla wszystkich? 
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	Bony na innowacje, konkurs dobiega 
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ul. Pańska 81/83, 
00-834 Warszawa 
t: +48 22 432 80 80, 
f: +48 22 432 86 20 
e: biuro@parp.gov.pl 
www.parp.gov.pl 

Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości 

https://www.parp.gov.pl/
https://www.parp.gov.pl/index.php/component/parpabout/?view=infolinia
https://www.parp.gov.pl
https://www.facebook.com/parpgovpl
https://twitter.com/parpgovpl
https://pl.linkedin.com/company/polish-agency-for-enterprise-development
https://www.youtube.com/user/parpgovpl
https://Asiapack.pl


 

         
    
    
    
   

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

    

KLENDARIUM 

Nabory wniosków w roku 2020–2021 

Badania na rynek 
nabór od 13 stycznia do 17 lutego 2021 r. 

Bony na innowacje dla MŚP: etap 1 
usługowy 
nabór do 30 grudnia 2020 r. 

Bony na innowacje dla MŚP: etap 1 
usługowy Dostępność plus 
nabór do 30 grudnia 2020 r. 

Bony na innowacje dla MŚP: etap 2 
inwestycyjny 
nabór do 30 grudnia 2020 r.  

Bony na innowacje dla MŚP: etap 2 
inwestycyjny Dostępność plus 
nabór do 30 grudnia 2020 r.  

Design dla przedsiębiorców 
– Dostępność plus 
nabór do 28 lipca 2021 r. 

Rozwój potencjału koordynatorów 
Krajowych Klastrów Kluczowych 
nabór do 5 stycznia 2021 r. 

Granty na Eurogranty 
nabór do 12 stycznia 2021 r. 

Wzór na konkurencję – II etap: 
Wdrożenie strategii wzorniczej 
nabór do 31 sierpnia 2021 r. 

Platformy startowe 
nabór do 30 listopada 2022 r. 

Rozwój start-upów w Polsce 
Wschodniej 
nabór do 30 grudnia 2021 r. 

Nowy Start 
nabór do 30 maja 2022 r. 
(do 30 listopada 2022 r. dla woj. 
łódzkiego, lubelskiego i mazowieckiego) 

Kompetencje dla sektorów 
zadanie Covid-19 – oferta 
dla przedsiębiorców 
nabór do 23 grudnia 2020 r. 

Kompetencje dla sektorów 2 
– oferta dla operatorów 
nabór od 4 stycznia do 18 stycznia 2021 r. 

Akademia Menadżera MŚP 
nabór do 31 maja 2022 r. 

harmonogram 
naborów wniosków 
o dofnansowanie 

dla POIR, POPW i POWER 
na 2021 rok! 

 sprawdź 

https://www.parp.gov.pl/harmonogram-naborow?programs=poir,popw,power&sort=end&display=round
https://www.parp.gov.pl/harmonogram-naborow?programs=poir,popw,power&sort=end&display=round
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/badania-na-rynek-konkurs-ogolny-2
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/bony-na-innowacje-dla-msp-etap-1-uslugowy
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/bony-na-innowacje-dla-msp-etap-1-uslugowy
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/bony-na-innowacje-etap-1-uslugowy-dostepnosc-plus
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/bony-na-innowacje-etap-1-uslugowy-dostepnosc-plus
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/bony-na-innowacje-dla-msp-etap-2-inwestycyjny
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/bony-na-innowacje-dla-msp-etap-2-inwestycyjny
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/bony-na-innowacje-dla-msp-etap-2-inwestycyjny-dostepnosc-plus
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/bony-na-innowacje-dla-msp-etap-2-inwestycyjny-dostepnosc-plus
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/design-dla-przedsiebiorcow-dostepnosc-plus
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/design-dla-przedsiebiorcow-dostepnosc-plus
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/rozwoj-potencjalu-koordynatorow-krajowych-klastrow-kluczowych
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/rozwoj-potencjalu-koordynatorow-krajowych-klastrow-kluczowych
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/granty-na-eurogranty
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/wzor-na-konkurencje-ii-etap-wdrozenie-strategii-wzorniczej
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/wzor-na-konkurencje-ii-etap-wdrozenie-strategii-wzorniczej
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/platformy-startowe
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/rozwoj-start-upow-w-polsce-wschodniej
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/rozwoj-start-upow-w-polsce-wschodniej
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/nowy-start-1
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow-covid
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow-covid
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow-covid
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow-oferta-dla-operatorow-2
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow-oferta-dla-operatorow-2
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/akademia-menadzera-msp
https://www.parp.gov.pl/harmonogram-naborow?programs=poir,popw,power&sort=end&display=round
https://www.parp.gov.pl/harmonogram-naborow?programs=poir,popw,power&sort=end&display=round
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POROZMAWIAJMY O… 

PARP OD 20 LAT 
WSPIER MŚP 

Jak podsumować 20 lat działalności PARP? 

Nie da się tego zrobić w jednym zdaniu. PARP 
zajmuje się wieloma obszarami, z których 
najważniejsze to wsparcie wdrażania 
i promocja innowacji, podnoszenie kompetencji 
przedsiębiorców, ułatwianie ekspansji na 
nowych rynkach, pomoc dla start-upów, 
rozwój regionalny. W każdym z tych obszarów 
zebraliśmy olbrzymie doświadczenie. Trzeba 
powiedzieć, że nie tylko podążamy za rynkiem 
i potrzebami przedsiębiorców, ale staramy się 
także inspirować firmy i ludzi, otwierać przed nimi 
nowe możliwości.  Działalność Agencji zawsze 
była ściśle związana i dostosowana do potrzeb 
polskiej gospodarki, by odpowiadać na bieżące 
wyzwania. Z raportu „Global Entrepreneurship 
Monitor. Polska 2020”, przygotowanego przez 
Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości 
wspólnie z Uniwersytetem Ekonomicznym 
w Katowicach, wynika, że zdaniem aż 78 proc. 
Polaków prowadzenie własnego biznesu to dobry 
sposób na karierę zawodową. Myślę, że PARP 
w ciągu 20 lat swojej działalności miała spory 
wkład w zbudowanie takiej postawy. 

Uczestniczymy w realizacji programów, 
dzięki którym do polskiej gospodarki trafiają 
miliardy z funduszy europejskich, krajowych 
i innych międzynarodowych. Jest to wsparcie 

Małgorzata Oleszczuk, Prezes PARP. Fot. PARP 

finansowe, usługi rozwojowe i podnoszenie 
kompetencji biznesowych – procesy, w których 
Agencja uczestniczy, a niektóre wręcz inicjuje. 

PARP to marka rozpoznawalna wśród 
przedsiębiorców, zwłaszcza MŚP, czyli 
w swojej grupie docelowej. Dlaczego oczkiem 
w głowie są właśnie mikro-, małe i średnie 
przedsiębiorstwa? 

Wybrane wydarzenia z 20-letniej historii Agencji 

listopad 2000 
Sejm uchwala ustawę 

o powołaniu PARP 

maj 2002 
PARP przejmuje 

odpowiedzialność za 
wsparcie nansowe MŚP 

styczeń 2005 
PARP rozpoczyna realizację 

programu Komisji Europejskiej – 
Euro Info Centre (obecnie 

Enterprise Europe Network) 

kwiecień 2002 
PARP odpowiada za konkurs 
Polski Produkt Przyszłości 

maj 2004 
Polska zostaje 

członkiem Unii Europejskiej 
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POROZMAWIAJMY O… 

Bo one wytwarzają niemal połowę polskiego 
PKB (49,1 proc. – jak podaje Raport o stanie 
sektora małych i średnich przedsiębiorstw 
2020) i utrzymują większość osób 
zatrudnionych w przedsiębiorstwach (68 proc. 
– wg danych z końca 2018 r.). To właśnie MŚP 
są lokomotywą gospodarki i przyczyniają 
się do dynamicznego rozwoju konkretnych 
branż. Jednocześnie te firmy 
w porównaniu z dużymi 
podmiotami mają mniej 
wyspecjalizowane zasoby 
kadrowe i trudniejszy 
dostęp do kapitału. PARP 
przygotowała dla nich 
ofertę wielu programów i 
konkursów, które pozwalają 
zdobyć firmom środki na 
rozwój. 

Zakresem działalności 
Agencja wykracza również 
poza obszar rozwoju MŚP. 
Dla wielu osób zaskoczeniem 
może być to, że PARP 
odpowiadała za polski 
pawilon podczas światowych wystaw Expo 
(Saragossa, Szanghaj, Astana, Mediolan), a 
także za polskie stoiska podczas targów CeBIT 
czy Hannover Messe. Dlaczego to właśnie 
PARP się tym zajmowała? 

Wszystkie wymienione wydarzenia łączyły 
w sobie promocję gospodarczą kraju 
z promocją przedsiębiorczości i poszczególnych 

branż, które w przeważającej części są 
tworzone przez MŚP. Myślę, że przygotowanie 
udziału Polski do wymienionych wydarzeń 
zostało nam powierzone z dwóch powodów. 
Po pierwsze, PARP jest instytucją, która może 
sprostać realizacji tak dużych i złożonych 
projektów promocyjnych. Posiadamy w tym 
obszarze doświadczenie i kompetencje. 

Po drugie, Agencja jest 
w stanie zmobilizować 
do współpracy szerokie 
grono partnerów, takich 
jak władze samorządowe, 
stowarzyszenia branżowe, 
klastry oraz dużą liczbę 
przedsiębiorców, w tym 
należących do sektora MŚP 
oraz start-upów. 

Poza wymienionymi dużymi 
imprezami odpowiadamy 
za promocję polskiej 
przedsiębiorczości, choć 
w nieco mniejszej skali, na 
wielu innych wydarzeniach. 
Jeżeli sytuacja pandemiczna 

na to pozwoli, również w 2021 r. planujemy 
organizację kilkunastu stoisk na flagowych 
wydarzeniach targowych skierowanych do 
branż IT oraz urządzeń medycznych, na 
które zapraszamy polskich przedsiębiorców. 
Odpowiadamy m.in. za stoisko promocyjne 
na gamingowych targach Gamescom 
w Kolonii, które mają się odbyć w sierpniu 
2021 roku. 

  

czerwiec-wrzesień 

2008 
EXPO 2008 w Saragossie. 

Pawilon Polski przygotowany 
przez PARP zostaje nagrodzony 

luty 2010 
Strategia PARP na lata 2010-2013 
koncentruje się na zwiększeniu 

innowacyjności gospodarki 
i inwestycjach w kapitał ludzki 

maj 2007 
Start Narodowej Strategii 

Spójności dotyczącej 
wykorzystania funduszy unijnych 

na lata 2007-2013 

wrzesień 2008 
PARP we współpracy 

z Uniwersytetem Jagiellońskim 
uruchamia cykliczne badanie 
„Bilans Kapitału Ludzkiego” 

maj-październik 

2010 
EXPO 2010 w Szanghaju. Pawilon 
Polski przygotowany przez PARP 

otrzymuje nagrody 

https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/raport-o-stanie-sektora-malych-i-srednich-przedsiebiorstw-w-polsce-2020
https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/raport-o-stanie-sektora-malych-i-srednich-przedsiebiorstw-w-polsce-2020
https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/raport-o-stanie-sektora-malych-i-srednich-przedsiebiorstw-w-polsce-2020
https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/polska-przedsiebiorczosc-2020
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POROZMAWIAJMY O…  

Działalność PARP od jej powstania 
jest blisko związana z funduszami 
wspólnotowymi – począwszy od 
programów przedakcesyjnych Phare, 
aż po fundusze unijne w kończącej się 
perspektywie finansowej oraz inne budżety 
międzynarodowe, np. Fundusze Norweskie, 
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy. Czy 
można podliczyć, jak duże środki dotychczas 
trafiły dzięki PARP do polskiej gospodarki? 

Jeszcze przed wejściem Polski do Unii 
Europejskiej Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości była zaangażowana 
w wprowadzenie wielu instrumentów 
w ramach Phare (STRUDER, RAPID, STRUDER 2 
czy INRED), który był pomocą materialną 
dla państw kandydujących do Wspólnot 
Europejskich. 

Rola PARP w okresie przedakcesyjnym była 
różna: albo byliśmy koordynatorem a realizacją 
zajmowały się agencje regionalne albo wspólnie 
z innymi instytucjami wdrażaliśmy programy. 
Warto podkreślić, że Polska była największym 
beneficjentem Phare. A celem tego programu 
był rozwój ekonomiczny wybranych regionów 
Polski, opóźniony w stosunku do średniej 
krajowej, a wymagający szczególnie głębokiej 
restrukturyzacji. 

Od 2007 do 2017 roku PARP uczestniczyła 
również w Szwajcarsko-Polskim Programie 
Współpracy, którego celem było wspieranie 
rozwoju społecznego i gospodarczego. 

W ramach działań podejmowane były 
inwestycje m.in. w ochronę środowiska, 
innowacje w energetyce oraz poprawę 
infrastruktury transportowej. Łącznie 
zrealizowano kilkadziesiąt dużych projektów 
i ponad 1,7 tys. mniejszych inicjatyw, a w ciągu 
10 lat na Program przeznaczono około 489 mln 
franków szwajcarskich. 

Teraz Agencja uczestniczy już w kolejnym 
(od kiedy jesteśmy członkiem UE) okresie 
programowania i pełni funkcję instytucji 
pośredniczącej w realizacji programów 
Inteligentny Rozwój (POIR), Polska Wschodnia 
(POPW) i Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). 
Tylko w perspektywach finansowych UE, tj. 
2000-2006, 2007-2013 i 2014-2020, PARP 
wsparła ponad 30 tys. projektów wartych 
46 mld zł. 

Dodatkowo PARP wspiera małe i średnie 
przedsiębiorstwa w ramach m.in. Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego 2014-2021. 
Dofinasowanie z Funduszy Norweskich będzie 
przeznaczone na opracowanie, wdrożenie 
i komercjalizację innowacyjnych technologii, 
rozwiązań, procesów, produktów (towarów lub 
usług). Obecnie trwa ocena wniosków firm, 
które startowały w konkursach ogłoszonych 
w ubiegłym roku. Budżet Funduszy Norweskich 
w PARP to 100 mln euro. 

Kompetencje budowane przez 20 lat 
owocują coraz bardziej zaawansowanym 
przedsięwzięciami. Pilotażowy projekt inno_ 

  

maj 2011 
PARP z Uniwersytetem 

Ekonomicznym w Katowicach 
przystępuje do projektu 

badawczego 
Global 

Entrepreneurship 
Monitor 

marzec 2013 
PARP organizuje polską 

powierzchnię ekspozycyjną 
na Targach CeBIT w Hanowerze 

maj-październik 

2015 
EXPO 2015 w Mediolanie. Pawilon 
Polski przygotowany przez PARP 

odwiedza 1,6 mln gości 

2011 
PARP organizuje 

międzynarodową 
konferencję sieci Enterprise 

Europe Network 
oraz współorganizuje 

I Europejski 
Kongres MŚP 

lipiec 2015 
Start nowej perspektywy 
nansowej UE dla Polski. 
PARP realizuje działania 
POIR, POPW i POWER 
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POROZMAWIAJMY O…  

LAB pozwolił PARP uruchomić wiele cenionych 
programów wsparcia: Scale Up, Elektro Scale 
Up, Poland Prize czy Seal of Excellence. Jakie 
są ich największe efekty? 

Dzięki projektowi inno_LAB udało nam 
się wdrożyć w PARP nowe narzędzia 
projektowania naszych działań. To dowód 
na to, że jesteśmy również innowatorami 
i szukamy nowych narzędzi. W tej chwili 
standardem w Agencji jest wykorzystywanie 
metodologii design thinking przy 
opracowywaniu nowych instrumentów. Nasze 
nowe programy staramy się tworzyć wspólnie 
z ich ostatecznymi odbiorcami. To przekłada 
się na rezultaty. Doświadczenia nabyte 
w takich pilotażach, jak ScaleUp, Elektro 
ScaleUp, Poland Prize, przekładają się na 
opracowanie bardzo spójnej i kompleksowej 
oferty dla start-upów, którą będziemy 
mogli w pełni zaprezentować i zrealizować 
w nadchodzącej perspektywie finansowej. 
Pilotaże pozwalają PARP odkrywać zupełnie 
nowe obszary, takie jak np. współpraca z JST 
przy kreowaniu oferty dla przedsiębiorców, 
przemysł 4.0 czy gospodarka w obiegu 
zamkniętym. 

Warto podkreślić, że projekt „inno_LAB 
– Centrum analiz i pilotaży nowych 
instrumentów” to nie tylko pilotaże. 
Prowadzimy w nim badania, które 
pozwalają nam lepiej zrozumieć potrzeby 
przedsiębiorców, a także działania animacyjne, 

gdzie staramy się łączyć przedsiębiorców, 
przedstawicieli nauki oraz administracji. 

Specjalnością Agencji jest wspieranie 
innowacyjnych zmian w firmach. Trzeba 
jednak wspomnieć także o działalności 
szkoleniowej i edukacyjnej – m.in. 
konferencjach dla przedsiębiorców 
i „Akademii PARP”. 

Co miesiąc odnotowujemy coraz większe 
zainteresowanie platformą, co jest dla nas 
motywacją do dalszego działania. Rekordy 
bije szkolenie „Jak założyć własną firmę”. 
Z Akademii PARP może skorzystać każdy 
zainteresowany przedsiębiorca czy student, 
a kursy dostępne on-line są bezpłatne. Drugą 
platformą wspierającą przedsiębiorców 
w zdobywaniu nowych kompetencji 
i umiejętności jest Baza Usług Rozwojowych, 
która działa od 2005 r. Można tam znaleźć 
ponad 32 tys. usług szkoleniowych, z czego już 
ponad 5 tys. to usługi zdalne. 
PARP zaangażowała się również w cykl 
konferencji „Prawo do przedsiębiorczości”, 
który był organizowany we współpracy 
z obecnym Ministerstwem Rozwoju, 
Pracy i Technologii. Podczas dwóch 
edycji przedstawialiśmy probiznesowe 
rozwiązania i zmiany w prawie, które dotyczą 
przedsiębiorstw. Gościliśmy znamienitych 
prelegentów i ekspertów z wielu instytucji 
państwowych. W organizowanych cyklach 
w prawie 100 lokalizacjach udział wzięło 

  

sierpień 2016 
PARP rozpoczyna realizację 

programu promocji branży IT/ICT. 
W ciągu 3 lat zorganizuje 

19 stoisk narodowych 

kwiecień 2017 
Podczas Hannover Messe 

PARP organizuje 
przestrzeń wystawową 

dla ok. 100 polskich rm, 
8 regionów i 4 SSE 

czerwiec 2016 
PARP rozpoczyna 

realizację pilotażowego 
projektu inno_LAB, 

w wyniku czego uruchamia 
nowatorskie programy, 

np. Scale Up 
czy Poland Prize 

2016 
Powstaje Baza Usług 

Rozwojowych, która zastępuje 
portal Inwestycja w Kadry 

czerwiec-wrzesień 

2017 

EXPO 2017 w Astanie. Polski 
pawilon otrzymuje złoty medal, 

w kategorii architektura 
i design pawilonu 

do 400 m kw. 
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POROZMAWIAJMY O… 

prawie 8 tys. przedsiębiorców. 
Dodatkowo  organizowane są dziesiątki 
spotkań informacyjnych, szkoleń i 
webinariów, podczas których zainteresowanym 
przedsiębiorcom z sektora MŚP przedstawiana 
jest aktualna oferta PARP. 

W wyniku pandemii na popularności zyskują 
usługi rozwojowe on-line. Ale co jeszcze 
w działalności Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości zmieniła pandemia? Jakie 
nowe formy wsparcia PARP uruchomiła? 

Uruchomiliśmy program ratunkowy dla średnich 
firm „Dotacje na kapitał obrotowy” – jego celem 
było utrzymanie działalności gospodarczej 
średnich przedsiębiorstw, które na skutek 
pandemii znalazły się w trudnej sytuacji. 
Uelastyczniliśmy się w stosunku do naszych 

beneficjentów. Wydłużyliśmy czas realizacji umów. 
Dostosowaliśmy harmonogramy konkursów. W 
porozumieniu z przedsiębiorcami zezwalamy na 
pewne korekty realizowanych projektów. Chodzi 
na przykład o takie przypadki, kiedy przedsiębiorca 
poniósł wydatki związane z udziałem w targach, 
a one z uwagi na pandemię koronawirusa się nie 
odbyły albo zostały przełożone. 

Kontynuujemy program „Nowy start” dla 
tych, którym się nie powiodło albo ponownie 
chcą spróbować swoich sił w biznesie. 
Również reagując na sytuację pandemiczną, 
dostosowaliśmy działanie „Kompetencje dla 
sektorów – zadanie COVID-19”. Jak wiadomo, 
pandemia skutkuje pogorszeniem sytuacji wielu 
branż, a mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa 
potrzebują wsparcia w obszarze szkoleń 
i doradztwa. Dzięki wielostopniowym 
negocjacjom, przy zaangażowaniu rad 
sektorowych, diagnozujemy najpilniejsze 
potrzeby sektorów. Biorąc je pod uwagę, 
wyznaczyliśmy zakres merytoryczny usług 
doradczych i szkoleniowych szytych na miarę. 

W czasie pandemii zorganizowaliśmy 
w okresie maj-lipiec br. wspólnie z ówczesnym 
Ministerstwem Rozwoju cykl bezpłatnych 
wideokonferencji dla przedsiębiorców, który był 
poświęcony rządowej Tarczy Antykryzysowej 
– i będącemu jej uzupełnieniem – 
Funduszowemu Pakietowi Antywirusowemu. 
W 20 spotkaniach online uczestniczyło łącznie 
ponad 20 tys. przedsiębiorców. 

styczeń 2018 
PARP wspólnie z PAIH i PFR 

rozpoczyna partnerski projekt 
Next Step Poland, którego celem 
jest rozwój ekosystemu innowacji 

styczeń 2019 
W Dubaju odbywają się 

targi ARAB HEALTH – 
największe w branży medycznej 

targi na Bliskim Wschodzie 
i w Afryce Północnej 

listopad 2018 
Targi MEDICA w Düsseldore. 

PARP organizuje stoisko narodowe, 
na którym prezentuje się 

ponad 140 rm z kraju 

maj 2018 
PARP współorganizuje 

cykl konferencji 
„Prawo do Przedsiębiorczości” 

(kontynuowany w 2019 r.) 

luty 2018 
Uruchomienie Centrum 

Rozwoju MŚP, w ramach którego 
świadczone są nieodpłatne 

szkolenia skierowane do MŚP 

https://www.parp.gov.pl/component/parpevents?q=20190129
https://www.parp.gov.pl/component/parpevents?q=20190129
https://www.parp.gov.pl/component/parpevents?q=20190129
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POROZMAWIAJMY O…  

Czy mimo problemów wywołanych przez 
COVID-19, firmy interesują się wsparciem na 
projekty rozwojowe oferowanym przez PARP? 

Paradoksalnie, w tym okresie konkursy PARP 
biją rekordy pod względem liczby składanych 
wniosków. Można wysnuć wniosek, że polskie 
firmy na przekór obecnemu kryzysowi nie myślą 
tylko o zapewnieniu płynności finansowej, ale 
wciąż walczą o rozwój. Opinie tę potwierdzają 
konkursy, które rozstrzygaliśmy już w pierwszej 
fazie pandemii, w połowie maja, takie jak 
choćby „Badania na rynek” realizowany 
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny 
Rozwój. Jest to dość wymagający konkurs, 
gdyż wartość realizowanych w nim projektów 
przekracza milion złotych. W ramach tego 
przedsięwzięcia przygotowaliśmy dużą – jak 
nam się wydawało – alokację na poziomie 
750 mln zł, tymczasem zostały złożone 202 
wnioski na łączną kwotę ponad 1,73 mld zł. 
Dużym zainteresowaniem cieszy się oferta 
kursów online i szkoleń, które są dostępne 
na platformie Akademii PARP i BUR. Warto 
zauważyć, że w wyniku pandemii 32 proc. 
polskich firm zaczęło używać (bądź zwiększyło 
użycie) internetu, mediów społecznościowych, 
wyspecjalizowanych aplikacji czy platform 
cyfrowych w celach biznesowych. To było 
konieczne, by mogły poprawić sprzedaż, 
marketing i zarządzanie. Sam proces 
cyfryzacji przebiegał do tej pory ewolucyjnie, 
a pandemia dokonała w tym obszarze 
rewolucji. Wiele instytucji i przedsiębiorców 
stwierdziło, że bez wprowadzenia rozwiązań 

cyfrowych nie mogą normalnie funkcjonować 
albo nie przetrwają na rynku. Te firmy, które 
wprowadziły teraz sprzedaż internetową, 
dostrzegły, jak poszerzyła możliwość 
pozyskania nowych kontrahentów. Te, których 
pandemia skłoniła do wejścia na rynki 
międzynarodowe, żałują, że nie zrobiły tego 
wcześniej. Przedsiębiorcy zmieniają modele 
biznesowe i formy działania, kanały sprzedaży 
i obsługi klienta, ale także wprowadzają 
zmiany dotyczące wewnętrznej struktury. 
Wiedzą, że od tego nie da się już odejść. 

PARP wypracowała przez lata jeszcze jedną 
silną markę – Polski Produkt Przyszłości (PPP). 
Jakie są efekty tego konkursu? 

O PPP z pewnością można powiedzieć, że jest 
doskonałym narzędziem promocyjnym, dzięki 
któremu rozgłos zyskują innowacyjne polskie 
produkty. Dotychczas oceniono ponad 1300 
produktów, z czego 60 zostało nagrodzonych, 
a 129 otrzymało wyróżnienia. Przykładem, 
który idealnie obrazuje szansę, jaką daje 
konkurs, jest firma VIGO System SA, trzykrotny 
laureat. Jej zaawansowane detektory średniej 
podczerwieni zostały wykorzystane na 
pokładzie łazika Curiosity w ramach misji Mars 
Science Laboratory. 
W poprzedniej edycji konkursu wyróżniła 
się firma StethoMe Sp. z o.o., która 
zaprezentowała elektroniczny stetoskop, 
współpracujący z mobilną aplikacją. Dzięki 
wykorzystaniu sztucznej inteligencji pacjent 
może samodzielnie wykonać badanie w domu, 

Wybrane wydarzenia z 20-letniej historii Agencji 

październik 2019 
PARP inauguruje program 

„Rozwój przedsiębiorczości 
i innowacji” 

realizowany w ramach 
Funduszy Norweskich i EOG 

maj 2020 
PARP rozpoczyna 

cykl wideokonferencji 
poświęconych rozwiązaniom 

dla przedsiębiorców w ramach 
Tarczy Antykryzysowej 

czerwiec 2019 
Startuje nowa odsłona 

Akademii PARP (nieodpłatne 
kursy e-learningowe z prowadzenia 

działalności gospodarczej) 

marzec 2020 
XXII edycja konkursu 

Polski Produkt Przyszłości 

czerwiec 2020 
W konkursie 

Dotacje na Kapitał Obrotowy 
do PARP wpływa 6108 projektów 

na kwotę ponad 1,1 mld zł 
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POROZMAWIAJMY O…  

Gala – Polski Produkt Przyszłości, Fot. PARP 

a otrzymane wyniki skonsultować zdalnie 
z lekarzem. Jest to produkt, który idealnie 
wpisał się w czasy pandemii i cieszy się 
ogromnym zainteresowaniem. 
Liczne nagrody uzyskiwane przez laureatów PPP 
w innych konkursach dowodzą, że Polski Produkt 
Przyszłości motywuje do dalszego rozwoju. 
Obecnie jesteśmy na etapie rozstrzygnięć w XXIII 
edycji konkursu, która przyciągnęła rekordową 
liczbę 219 projektów, ale już w przyszłym roku 
ogłosimy kolejną. Serdecznie zapraszam nowych 
pomysłodawców! 

Plany na najbliższą przyszłość? 

Już teraz szykujemy się do wdrażania środków 
z nowej perspektywy finansowej UE. Zgodnie 
z projektem umowy partnerstwa, w latach 
2021-2027 planowana jest kontynuacja 
programu dla Polski Wschodniej. Spośród 
5 celów tematycznych ma finansować 
działania w ramach trzech pierwszych celów, 
które obejmują kwestie innowacyjności, 
restrukturyzacji i cyfryzacji przedsiębiorstw, 
działania na rzecz środowiska bezemisyjnego 
oraz rozwój transportu kolejowego i drogowego. 

Instrumenty, które sprawdziły się 
w perspektywie 2014-2020, np. te 

dotyczące inwestycji w innowacje w oparciu 
o wzornictwo czy wsparcie dla nowo 
powstających firm, są warte kontynuacji 
w latach 2021-2027. Nie należy zapominać 
o specyfice Polski Wschodniej, ponieważ jest 
to obszar z niską dostępnością transportową 
i z rozproszoną, drobną przedsiębiorczością, 
co wymaga dalszej interwencji publicznej. 
Region ma unikalne walory przyrodnicze, 
stwarzające szanse dla rozwoju branży 
turystycznej. Te aspekty powinny 
znaleźć odzwierciedlenie w programie 
ponadregionalnym, tak by obszar Polski 
Wschodniej był atrakcyjnym miejscem do 
pracy i życia oraz przyciągał innowacyjny 
biznes z innych części kraju. Mamy nadzieję, 
że pierwsze konkursy w ramach nowych 
budżetów będą dostępne w 2021 r. 

Z obecnej perspektywy trwają nabory do 
konkursu „Design dla przedsiębiorców 
– Dostępność Plus”. W pierwszym kwartale 
2021 r. planujemy ogłoszenie konkursów: 
„Internacjonalizacja MŚP” i „Go to Brand 
– Dubaj” oraz rozpoczęcie naboru do 
„Badań na rynek”. Zapraszamy wszystkich 
zainteresowanych przedsiębiorców do 
udziału w konkursach. Są jeszcze dostępne 
środki dla firm. 
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WYDARZENIE 

FORUM  
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2020  
9 grudnia z okazji 20-lecia utworzenia Agencji odbyło się Forum 
Przedsiębiorczości. Wydarzenie było okazją do podsumowania 
działalności PARP oraz dyskusji, w której polscy i zagraniczni 
przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, 
menedżerowie oraz eksperci z różnych dziedzin podzielili się swoim 
doświadczeniem i wiedzą. 

Forum Biznesu, fot. PARP 

Konferencja została zainaugurowana przez Startups. W  ciągu sześciu lat pracy w funduszu 
Małgorzatę Oleszczuk, prezes Polskiej Agencji nadzorował inwestycje w ok. 415 start-upach. 
Rozwoju Przedsiębiorczości, Jarosława Gowina W wydarzeniu udział wzięli reprezentanci świata  
– wiceprezesa Rady Ministrów, ministra biznesu, administracji, nauki oraz specjaliści  
rozwoju, pracy i technologii,  oraz Małgorzatę  branżowi, którzy opowiadali o  swojej działalności  
Jarosińską-Jedynak – sekretarz stanu w kraju, jak i na rynkach międzynarodowych.  
z  Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Firmy podzieliły się ze słuchaczami  
Gościem specjalnym wydarzenia był Marvin doświadczeniami z zagranicznej ekspansji oraz  
Liao – inwestor, trener, doradca oraz mentor zaprezentowały działania, jakie zostały podjęte  
programów akceleracyjnych na całym w czasie kryzysu. Poruszono również kwestię  
świecie, były partner w funduszu VC 500 kompetencji i rozwoju pracowników. 
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WYDARZENIE 

Forum Biznesu, fot. PARP Forum Biznesu, fot. PARP 

Wśród zaproszonych byli właściciele licznych 
firm i eksperci, m.in.: 

y Martyna Sztaba, CEO, Founder Syntoil S.A. 
– spółka zajmująca się przetwarzaniem 
zużytych opon na surowce do ponownego 
wykorzystania, 
y Piotr Smoleń, CEO Symmetrical Labs Sp. z o.o.

– twórca aplikacji do zarządzania finansami,  
y Wojciech Radomski, CEO StethoMe   

– producent inteligentnych stetoskopów, 
y Rafał Tomasiak, CEO Zortrax S.A. – producent 

drukarek 3D i włókien stosowanych  
w prototypowaniu przemysłowym, 
y Dominika Wajnert, członek Zarządu Wajnert 

Meble Sp. z o.o. – producent mebli, 
y Jacek Santorski – psycholog biznesu,  

przedsiębiorca, doradca i popularyzator 
psychologii w mediach, autor wielu książek, 
y Olga Kozierowska – businesswoman,  

dziennikarka biznesowa i trenerka, 
założycielka i promotorka organizacji „Sukces 
Pisany Szminką”. 

Jubileuszowe spotkanie PARP zostało 
podzielone na pięć bloków tematycznych: 

y I: Polskie start-upy w drodze na szczyt. Czyli 
jak to robimy w Polsce i na świecie? 

 

y II: Innowacje motorem rozwoju 
przedsiębiorczości. W jaki sposób innowacje 
napędzają biznes i dlaczego warto w nie  
inwestować? 

y III: Ekspansja na rynki międzynarodowe. 
Doświadczenia polskich firm. 
y IV: Strategie działań w obliczu trudnych 

sytuacji. Jak radzić sobie z nieoczekiwanymi 
wyzwaniami? 

y V: Kompetencje: biznes tworzą ludzie.   
Jak zapewnić im rozwój? 

Każda z części wydarzenia zakończona  
była krótkim podsumowaniem eksperta  
PARP na temat możliwości otrzymania  
funduszy europejskich dla przedsiębiorstw  
w trudnej sytuacji, start-upów, firm  
planujących eksport, wdrożenie innowacji  
lub podnoszenie kwalifikacji zawodowych  
pracowników.  
W Forum Przedsiębiorczości PARP udział wzięło 
ponad 5 tysięcy widzów, a stronę 
www.parp.gov.pl/forum odwiedziło ponad 
8  tysięcy użytkowników w dniu konferencji. 
Wszystkie wystąpienia można obejrzeć na 
kanale  YouTube PARP. 

Zapraszamy wszystkich na kolejną edycję za rok! 

Więcej informacji:  www.parp.gov/forum  

http://www.parp.gov.pl/forum
https://www.youtube.com/user/parpgovpl/videos
https://www.parp.gov.pl/component/site/site/forum-przedsiebiorczosci-parp
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DOBRE PRKTYKI 

INNOWACYJNY PLASTER 

Plaster miodu – nowoczesna struktura kartonowa firmy Asiapack. 

Rodzinna firma Asiapack.pl Dorota Trzcińska,  
która na początku działalności zajmowała 
się importem zapałek, dziś jest liczącym się  
producentem wypełnień papierowych typu 
plaster miodu. W rozwoju firmy ważną rolę  
odegrały fundusze Unii Europejskiej. 
W 2007 r. firma z Iławy, sięgając po  
unijną dotację, kupiła nowoczesną linię  
technologiczną do produkcji „plastra miodu”,  
płyt oraz kątowników z tektury. Wkroczyła  
w  ten sposób do branży wypełnień i opakowań  
wytwarzanych w tej technologii. 7 lat  
temu przedsiębiorstwo rozpoczęło prace  
badawczo-rozwojowe. Ich wyniki pozwoliły  
na sformułowanie wniosku o zastrzeżenia  
patentowe dotyczące linii technologicznej  
do produkcji płyty typu plaster miodu. Firma  
wystartowała w konkursie „Badania na rynek”  
(działanie 3.2.1 POIR) i w 2016 r. pozyskała  
dofinasowanie na wdrożenie i komercjalizację  

swojej technologii. Koszt netto inwestycji  
zakończonej w 2018 r. wyniósł 10,9 mln zł. 

Natura inspiruje 
Plaster miodu to struktura spotykana nie tylko 
w gniazdach pszczół, ale także w kościach,  
skałach czy łodygach roślin. Chińczycy 2000 lat 
temu robili ozdoby naśladujące budowę plastra 
miodu. Natura zainspirowała konstruktorów. 
W 1899 r. Samuel Pinner i Hans Heilbrun 
złożyli pierwszy wniosek patentowy na 
technologię produkcji papieru o strukturze 
plastra miodu. Wkrótce potem otworzyli 
fabrykę Heilbrun&Pinner w Halle w Niemczech,  
produkującą przedmioty z papieru o strukturze 
połączonych komórek. 
Pomysł szybko trafił do budownictwa,  
przemysłu lotniczego czy samochodowego.  
Wypełnienia o konstrukcji plastra miodu  
pozwoliły „odchudzić” samoloty. – W latach  



DOBRE PRKTYKI 

Nowoczesna struktura kartonowa firmy Asiapack. 
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40. XX wieku zaczęto je wykorzystywać 
w produkcji tanich drzwi. Plaster miodu 
obłożony płytami kartonowo-gipsowymi 
posłużył jako budulec ścianek działowych. To 
prosta, tania konstrukcja, która charakteryzuje 
się odpowiednią sztywnością – mówi 
Stanisław Trzciński, pełnomocnik Asiapack.pl. 
Wyroby iławskiego producenta są stosowane 
jako wypełnienie płyty meblowej, wypełnienia 
opakowań (zamiast styropianu), a od niedawna 
także do produkcji nowego typu palet 
i skrzynio-palet. 

Wyniki prac B+R 
Badania, które poprzedziły innowacyjne 
wdrożenie, dotyczyły technologii 
produkcji. – Płytę trzeba w odpowiedni 
sposób wysuszyć – szybko, tanio i przy 
wykorzystaniu jak najmniejszej ilości energii. 
Teoretyczne opracowania przygotował nam 
naukowiec z Wydziału Technologii Drewna 
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie. Badania przemysłowe, 

Nowoczesna struktura kartonowa firmy Asiapack. 

testy i opracowanie prototypu zleciliśmy  
lokalnej firmie. Gdy technologia była  
gotowa, mogliśmy wystąpić o środki  
w  konkursie „Badania na rynek” – opowiada  
Stanisław Trzciński. – Wyniki były bardzo  
satysfakcjonujące. Zanim wprowadziliśmy  
naszą innowację, płytę suszyliśmy  
z  prędkością ok. 5 m na minutę. Nowa  
technologia przyspieszyła ten proces do  
15  m na minutę. 

Wyniki wdrożenia 
Zmiana procesu produkcyjnego łączyła się  
z  uruchomieniem nowej linii. W wyniku realizacji  
projektu wspartego z POIR firma wprowadziła  
na rynek nowy produkt – płytę papierową  
plaster miodu o niespotykanej na rynku  
szerokości do 2300 mm i minimalnej wysokości  
5,5 mm. – Dotychczas nikt nie wytwarzał  
płyt o takich wymiarach. Wysokość 5,5 mm  
uzyskaliśmy dzięki specjalnemu wspomaganiu  
powietrznemu zastosowanemu na etapie cięcia  
papieru. Szerokość 2,3 m stworzyła zupełnie  
nowe możliwości wykorzystania naszej płyty.  
Wdrożona technologia pozwala zaoszczędzić od  
30 do 40 proc. energii elektrycznej potrzebnej  
na wysuszenie płyty w procesie produkcji. Nowy  
sposób wytwarzania płyty pozwolił obniżyć  
koszty – wymienia zalety Stanisław Trzciński.  
Firma utworzyła nowe miejsca pracy i po  
wdrożeniu osiągnęła wyższe wyniki finansowe  od  
prognozowanych. Zyskało też środowisko. Płyta  
jest wykonywana z papieru makulaturowego  
i  możliwy jest jej całkowity recykling.  

Jerzy Gontarz 

Asiapack.pl obsługuje największych 
producentów mebli w Europie. Sprzedaje 
swoje produkty do wielu krajów Unii 
Europejskiej, a udział eksportu w sprzedaży 
stanowi ok. 50 proc. Produkt firmy jest 
idealną, ekologiczną alternatywą dla 
uciążliwego styropianu, wykorzystywaną nie 
tylko w branży meblowej. 

https://Asiapack.pl
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WYTRZYMAŁE I ŁADNE SZYBY 

Nowoczesne szyby UniGlass. 

Szklane biurowce wyglądają efektownie. Duże  
szyby zespolone montowane na fasadzie 
muszą spełniać jednak rygorystyczne wymogi 
dotyczące wytrzymałości, izolacji termicznej 
i akustycznej czy estetyki. UniGlass Polska 
Sp. z o.o., producent takich szyb, zrealizował 
projekty, dzięki którym poprawił jakość swoich 
produktów. 

Aby dopracować do perfekcji swoje  
wyroby, UniGlass musiał rozwiązać problem 
–  samoistnego pękania szyb zespolonych. 
Odbiorcy czasem zgłaszali, że szyba pękła 
podczas transportu, podczas montażu 
albo samoczynnie – na przykład na skutek 
naprężeń lub nierównomiernego nagrzania 
się. Trudno dać gwarancję na uszkodzenia 
mechaniczne. – Sygnały od klientów dawały 
jednak do myślenia. Po wyeliminowaniu 
wad materiałowych, związanych z samym 
szkłem, postanowiliśmy zbadać możliwe  
przyczyny podatności na uszkodzenia i znaleźć 
rozwiązanie. Stwierdziliśmy, że źródłem 
problemu są mikrouszkodzenia na krawędziach 
szkła powstałe w procesie jego cięcia – mówi 

Radosław Florczyk, założyciel UniGlass. 
Nawet jeśli na pierwszy rzut oka krawędzie  
po przełamaniu wyglądają równo, to po 
powiększeniu można dostrzec powstałe na 
krawędziach wyszczerbienia i mikropęknięcia. 
One z czasem postępują i mogą być przyczyną 
większej podatności na uszkodzenia w trakcie  
eksploatacji szyby zespolonej. 

Praca nad rozwiązaniem 
Firma uznała, że trzeba wprowadzić zmiany  
w  procesie obróbki materiału. O poszukiwaniu  
rozwiązania technologicznego opowiada szef  
i założyciel UniGlass Polska: – Próbowaliśmy  
wyeliminować mikrouszkodzenia poprzez  
szlifowanie krawędzi szyby różnymi metodami  
z zastosowaniem różnych materiałów  
i  narzędzi. Po wielu miesiącach prób udało  
nam się osiągnąć zadowalającą jakość, dzięki  
której krawędź po obróbce nie miała już  
mikropęknięć. Okazało się, że tak przygotowane  
tafle szkła charakteryzują się znacznie większą  
wytrzymałością mechaniczną i termiczną – mówi  
Radosław Florczyk, który osobiście angażował się  
w prace na etapie badawczo-rozwojowym. 
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Nowoczesne szyby UniGlass. 

Wdrożenie zakończone sukcesem 
Wdrożenie tego procesu technologicznego 
wpłynęło przede wszystkim na poprawę 
jakości produktów, a tym samym na wizerunek 
firmy. – Wdrażając proces szlifowania 
krawędzi, ograniczyliśmy ryzyko pęknięć 
podczas zespalania szyb. Spadła też liczba 
reklamacji. Klienci dostrzegli, że szyby są 
bardziej wytrzymałe nawet na przypadkowe 
uderzenia. Co więcej, wzrosło bezpieczeństwo 
pracy. Pracownicy nie kaleczą się o oszlifowane  
krawędzie szyb – dodaje Radosław Florczyk. 

Projekt wdrożenia nowego rozwiązania przy 
wykorzystaniu środków z konkursu „Badania 
na rynek” (dotacja w wysokości 13 mln zł) 
cechował się niezwykłą efektywnością. W  ciągu 
21 miesięcy od jego zakończenia spółka 
wygenerowała przychody w wysokości 40  mln  zł 
(plan zakładał, że po roku będzie to 5,3 mln zł). 
2020 rok nie był zły dla firmy. – Dzięki temu,  
że otworzyliśmy się na potrzeby klientów,  
notujemy wzrosty. Mimo pandemii weszliśmy 
na rynki zachodnie. Klienci chcą z nami 
pracować, bo wiedzą, że mamy wysoką jakość 
i  dobrą obsługę. Innowacje wprowadzone  
dzięki funduszom europejskim uodporniły nas 
na kryzys – mówi Radosław Florczyk. 

Inne projekty 
Firma wciąż rozwija swoje produkty, korzystając  

z  możliwości, jakie stwarzają programy  
operacyjne Inteligentny Rozwój oraz Polska  
Wschodnia. Korzystając ze środków POPW,  
UniGlass opracował strategię wzorniczą.  
– Chodziło o stworzenie produktów dla  
wymagających klientów. Większość szyb  
jest montowana w ramie. A w tym projekcie  
chcieliśmy stworzyć takie okno, które nie  
będzie miało ramy widocznej na zewnątrz,  
ponieważ jest ona całkowicie ukryta pod szkłem.  
Stworzyliśmy urządzenie, które precyzyjnie  
nakłada na obrzeża szyby ceramiczną farbę.  
Następnie utwardza się ją pod wpływem  
temperatury. Pomalowane brzegi zasłaniają  
elementy konstrukcyjne szyby zespolonej i  ramę  
okna. Taka szyba zespolona naprawdę wygląda  
kapitalnie – mówi prezes UniGlass Polska. 

W trakcie realizacji jest jeszcze jeden projekt 
(wsparty z POIR), w wyniku którego aluminiowa 
ramka dystansowa zostanie zastąpiona innym 
tworzywem, o dużo lepszych właściwościach 
izolacyjnych. Nad tym rozwiązaniem również 
pracuje założyciel firmy. – Zawsze wstawałem 
rano do pracy, ciesząc się, że można coś fajnego 
wymyślić – mówi Radosław Florczyk. UniGlass 
to biznes napędzany pasją założyciela. 

Jerzy Gontarz 

Nowoczesne szyby UniGlass. 
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PIERWSZY SKLEP ŻABKI  
ZASILANY W 100% OZE 

Nowoczesna elewacja sklepu Żabka. 

Średnia temperatura atmosfery ziemskiej 
wciąż rośnie z powodu nadmiernej emisji 
gazów cieplarnianych w wyniku działalności 
człowieka. To stanowi zagrożenie dla  naszej 
planety. Musimy ograniczyć wykorzystanie 
paliw kopalnych i stopniowo przestawić się na 
odnawialne źródła energii. Komisja Europejska 
w 2020 r. przyjęła plan obniżenia emisji gazów 
cieplarnianych w UE do 2030 r. o co najmniej 
55  proc. w stosunku do poziomu z 1990 r. 

W pozytywny trend wpisuje się sieć handlowa  
Żabka. Nowy sklep sieci na ul. Lewandów  
w  Warszawie jest zasilany energią, która pochodzi  
przede wszystkim  ze światła słonecznego. Jest  
ona magazynowana i może być wykorzystywana  
przez całą dobę. Na dachu sklepu firma   
zamontowała 40 paneli fotowoltaicznych,  
a  dodatkowo stosuje nową technologię kropek  
kwantowych, którą opracowała firma ML System  
z Zaczernia pod Rzeszowem.  

Prądotwórcze szyby 
– W  budynku sklepu zamontowaliśmy – jedne  
z  pierwszych na świecie – szyby Quantum  

Glass z  powłoką z kropek kwantowych.  
Z  pozoru zwykła szyba, a izoluje od czynników  
zewnętrznych, takich jak temperatura czy  
hałas, jednocześnie doświetla wnętrze  
budynku i stanowi aktywny element  
generujący ekologiczną darmową energię ze  
słońca. Wykonaliśmy też personalizowane  
fotowoltaiczne moduły typu szkło-szkło, dobrane  
do koloru elewacji budynku, i  zamontowaliśmy  
wysokiej jakości moduły monokrystaliczne  
– mówi Dawid Cycoń, prezes ML System.  
Podrzeszowska firma na swoje projekty  
pozyskała pieniądze między innymi z  programów  
operacyjnych Polska Wschodnia i  Inteligentny  
Rozwój.  

Laboratorium ekoinnowacji 
Wewnątrz sklepu jest posadzka kinetyczna.  
Każdy, kto po niej chodzi, produkuje  
energię. Kasetony sufitowe są wykonane  
z materiałów odzyskanych w procesie  
recyklingu. Na jednej ze ścian zewnętrznych  
sklep ma wertykalny ogród, który pełni  
funkcję tarczy antysmogowej. System rurek  
dostarcza wodę z  magazynu deszczówki do  
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każdej roślinki. Rośliny pochłaniają nawet  
85% spalin z aut parkujących przy sklepie.  
Obok obiektu postawiono EKOmat do zwrotu
pustych butelek.  
Naszpikowany innowacjami sklep  
stanowi swoiste laboratorium. – Sklep  
przy ul.  Lewandów w Warszawie będzie  
pełnił funkcję naszego ekologicznego  
laboratorium, w  którym zamierzamy  
testować przyjazne środowisku  
rozwiązania, pokazując, w jakim kierunku  
będzie rozwijać się przyszłość handlu.  
Liczymy także na to, że sklep, który już  
wcześniej był chętnie odwiedzany przez  
okolicznych mieszkańców, teraz dodatkowo  
zasieje w  nich ciekawość i  zachęci do  
proekologicznych działań. Będą oni mogli  
nie tylko zobaczyć zastosowane w  sklepie  
rozwiązania, ale także – jak w  przypadku  
EKOmatu czy nowoczesnej ławki solarnej  
–  z  nich skorzystać. Dodatkowo na  
specjalnym ekranie nasi klienci będą mogli  
zobaczyć, jaki pozytywny efekt ekologiczny  
daje nasz sklep – mówią przedstawiciele  
sieci.  

 

Innowacje w przestrzeni publicznej 
ML System dostarczył nie tylko takie  
rozwiązania, jak szyby z kropkami  
kwantowymi, ale także panele fotowoltaiczne  
czy magazyn energii. – Współpraca ML System  
oraz sieci Żabka to przykład synergii dwóch  
polskich firm, będących liderami w swoich  
branżach. Wspólnie udowodniliśmy, że  
fotowoltaika zintegrowana z budownictwem  
(BIPV) nie jest dziś zarezerwowana jedynie  
dla zachodnich prestiżowych projektów, ale  
staje się coraz bardziej dostępna w krajowej  
przestrzeni publicznej, wręcz pożądana.  
Jesteśmy dumni, że tak innowacyjne projekty  
realizowane są w  naszym kraju – mówi Dawid  
Cycoń, prezes ML System.  
Nie tylko sklep może być ekologiczny, ale  
również dojazd do niego. Żabka zadbała o  tych,  
którzy postanowili przyjechać do sklepu 
rowerem czy też elektrycznym samochodem. 
Jest stacja naprawcza dla rowerów i stanowisko 
do ładowania aut elektrycznych. Dobry przykład 
do naśladowania. 
www.zabka.pl/zielona-z-natury 

Fot. Adobe stock 

 

http://www.zabka.pl/zielona-z-natury 
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„BADANIA NA RYNEK”  
500 MLN ZŁ  

NA WDROŻENIE WYNIKÓW 
Już od 13 stycznia 2021 r. będzie można składać wnioski w kolejnej edycji  
konkursu „Badania na rynek”. W puli środków przeznaczonych z Funduszu  
Europejskiego na dofinansowanie wdrożenia wyników prac B+R znalazło  
się 500 mln zł, z czego 65 mln zł. zostało przeznaczone dla przedsiębiorców  
realizujących projekty na terenie województwa mazowieckiego.  

Fot. Adobe stock 

Konkurs „Badania na rynek” ułatwia  
wprowadzenie do sprzedaży nowych  
(lub znacząco ulepszonych) produktów  
oraz wdrożenie innowacyjnych procesów  
technologicznych, które są wynikiem wcześniej  
przeprowadzonych przez wnioskodawcę  
lub zleconych prac badawczo-rozwojowych.  
W konkursie mogą wziąć udział również  
przedsiębiorcy, którzy ww. prace zakupili. 
O dofinansowanie w ramach programu  
mogą starać się firmy z sektora MŚP, które  
prowadzą działalność gospodarczą na terenie  
Polski i zakończyły przynajmniej jeden pełny  
rok obrotowy. Dodatkowo, w ciągu trzech  
lat (poprzedzających złożenie wniosku)  
ich minimalny próg przychodów w jednym  
zamkniętym roku obrotowym powinien  

wynieść 600 tys. zł dla mikro- i małych  
przedsiębiorców oraz 1 mln zł dla średnich. 
Przyznane dofinansowanie firmy mogą  
przeznaczyć na zakup maszyn i urządzeń  
niezbędnych do uruchomienia produkcji, zakup  
nieruchomości, roboty budowlane czy budowę  
nowej linii produkcyjnej oraz hal. Dofinansowanie  
umożliwia także pokrycie kosztów związanych z  
nabyciem wartości niematerialnych i prawnych  
w formie patentów, licencji, know-how oraz  
innych praw własności intelektualnej, jak również  
eksperymentalnych prac rozwojowych czy usług  
doradczych. 
Wnioskujący mogą otrzymać do 80 proc. wartości  
projektu, co oznacza, że firmy muszą zapewnić  
wkład własny na poziomie co najmniej 20 proc. 
Więcej informacji: link. 

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/badania-na-rynek-konkurs-ogolny-2
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DESIGN  
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 

– DOSTĘPNOŚĆ PLUS 
Trwa nabór do poddziałania 2.3.5 POIR Design dla przedsiębiorców – Dostępność Plus, który 
zakończy się 28 lipca 2021 r. Działanie daje szansę na zdobycie dofinansowania na opracowanie 
i  wdrożenie nowego lub ulepszenie istniejącego produktu bądź usługi przy wsparciu doświadczonych 
projektantów. Maksymalne dofinansowanie, które można otrzymać, to nawet 1,125 mln. zł. 
Działanie jest elementem rządowego programu Dostępność Plus. Nowy produkt lub usługa 
muszą odpowiadać na oczekiwania osób o szczególnych potrzebach, wynikających z braku pełnej 
sprawności (fizycznej bądź poznawczej), m.in.: 

y osób na wózkach inwalidzkich,  
poruszających się o kulach,  
o ograniczonej możliwości 
przemieszczania się 

y osób starszych i osłabionych  
chorobami,  kobiet w ciąży  
i osób z małymi dziećmi 

y osób niewidomych i słabo widzących 

y osób głuchych i słabo słyszących 

y osób głuchoniewidomych 

y osób mających trudności  
w komunikowaniu się z otoczeniem 

y osób o nietypowym wzroście   
(w tym również dzieci) 

y osób z ciężkim lub nieporęcznym 
bagażem 

y osób z niepełnosprawnościami 
psychicznymi lub intelektualnymi. 

Konkurs skierowany jest do mikro, małych 
i średnich przedsiębiorstw, które mają 
siedzibę na terytorium Polski (z wyłączeniem 
województw lubelskiego, podlaskiego,  
podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko  
-mazurskiego). Więcej informacji: link 

Fot. Adobe stock 

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/design-dla-przedsiebiorcow-dostepnosc-plus
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50 MLN ZŁ Z UE  
na rozszerzenie oferty  

Krajowych Klastrów Kluczowych 

Fot. Adobe stock 

Do 5 stycznia 2021 r. koordynatorzy Krajowych 
Klastrów Kluczowych mogą ubiegać się 
o  dofinansowanie ze środków unijnych. 
Zdobyte dofinansowanie można przeznaczyć na 
działania mające na celu wprowadzenie nowej 
usługi do ofert klastrów. Budżet konkursu to 
50  mln zł. 
Celem konkursu realizowanego w ramach 
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 
jest wsparcie działań zmierzających do 
rozszerzenia oferty ich koordynatorów o co 
najmniej jedną nową usługę w obszarach 
strategicznych przewidzianych w ramach 
polityki ich rozwoju. Otrzymane pieniądze  
można przeznaczyć na udoskonalenie  
infrastruktury badawczo-rozwojowej lub 
demonstracyjnej koordynatora klastra oraz 
jego zarządzanie w związku z nową usługą. 
Dofinansowanie obejmuje na przykład 
nabycie i wytworzenie środków trwałych oraz 

wartości niematerialnych i prawnych czy też 
zakup materiałów budowlanych. Ze wsparcia 
można również pokryć koszty wynagrodzenia 
personelu koordynatorów klastra, związanego 
bezpośrednio z zadaniami realizowanymi 
w  projekcie, a także zainwestować w szkolenia. 
Dodatkowo koordynatorzy mogą wykorzystać 
fundusze na uzyskanie certyfikatu doskonalenia 
jakości zarządzania klastrem czy certyfikatu 
branżowego lub przeznaczyć je na usługi 
doradcze. 
Maksymalne dofinansowanie, które może 
otrzymać koordynator Krajowego Klastra 
Kluczowego, wynosi 12 mln 750 tys. zł. 
Całkowite koszty projektu muszą zamknąć się 
w  kwocie 15 mln zł. Wsparcie może wynieść 
do 85 proc. jego wartości, co oznacza, że 
koordynator musi dysponować wkładem 
własnym wynoszącym minimum 15 proc. 
Więcej informacji:  link 

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/rozwoj-potencjalu-koordynatorow-krajowych-klastrow-kluczowych
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Fot. Adobe stock 

GovTech  
łączy przedsiębiorców z sektorem publicznym 
Od 22 grudnia br. będzie można składać wnioski w pilotażowym  
programie GovTech inno_Lab, prowadzonym przez Polską Agencję  
Rozwoju Przedsiębiorczości. Termin przyjmowania wniosków  
upływa 28 stycznia 2021 r. 

GovTech inno_LAB to pilotażowy program 
wspierający jednostki samorządu terytorialnego 
(JST) w zamawianiu dostaw i usług opartych 
o nowe technologie. Jest on ukierunkowany 
na poprawę funkcjonowania administracji 
publicznej w tym obszarze. 
Samorządy zakwalifikowane do programu 
z  pomocą wybranych przez PARP operatorów 
będą identyfikować kluczowe z ich punktu 
widzenia wyzwania oraz diagnozować własne 
potrzeby technologiczne. Wszystko po to,  
aby dobrze zaprojektowane, nowoczesne  
rozwiązania informatyczne oraz technologie 
oferowane przez start-upy w coraz większym 
stopniu służyły lokalnym społecznościom. 
Wyzwania samorządów mogą dotyczyć sfery  
organizacji wewnętrznej, np. zapewnienia  
cyberbezpieczeństwa lub dostarczania usług  
publicznych: transportowych, opieki zdrowotnej,  
mediów, obsługi urzędowej itp. Wybrani przez  
PARP operatorzy pomogą samorządowcom  
zidentyfikować właściwe warianty i parametry  
rozwiązania, ułatwią organizację dialogu  
technicznego ze start-upami, a finalnie  
przeprowadzą samorządy przez konkursowy  

proces wyłaniania najlepszej rynkowej oferty. 
czekiwanym efektem jest trwałe podniesienie 

ompetencji administracji samorządowej 
  zakresie wdrażania innowacji, usprawnienie  
ialogu między JST a innowatorami oraz 
drożenie przełomowych rozwiązań 
oprawiających warunki życia obywateli lub 
fektywność działania samorządów. 
ymogiem dla operatorów chcących 

arządzać pilotażowym programem jest 
pracowanie efektywnej, spójnej koncepcji 
rogramu podnoszenia kompetencji JST oraz 
ysponowanie właściwym doświadczeniem 
ak we współpracy z JST, jak i ze start-upami. 
iezbędnym atutem będą kompetencje oraz 
oświadczenie zespołu w obszarze postępowań 
rawa zamówień publicznych. 
ilotaż GovTech inno_LAB organizowany jest  
rzez PARP w ramach inicjatywy GovTech  
olska, realizowanej pod patronatem Prezesa  
ady Ministrów dla instytucji z rządowej  

  samorządowej administracji publicznej, którego  
elem jest angażowanie technologicznych spółek  
o współpracy z instytucjami publicznymi. 
ięcej informacji:  link 
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https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/govtech-inno-lab
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UWAGA NA: 

Jak przygotować swoje produkty i usługi pod  
kątem dostępności dla wszystkich?   

Zapraszamy na szkolenia 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w rozstrzygniętym konkursie „Dostępność szansą na 
rozwój” wybrała pięć firm, które zorganizują szkolenia z zakresu komercjalizacji produktów i usług 
dla osób o szczególnych potrzebach. Projekty szkoleniowo-doradcze będą realizowane w podziale 
na 5 makroregionów. 

Każdy z makroregionów obsługiwany jest przez 
jedną z wybranych firm: 

y Makroregion nr 1 – województwo:  
 kujawsko-pomorskie; podlaskie;  
 pomorskie; warmińsko-mazurskie  
 – GRUPA ODITK, 

y Makroregion nr 2 – województwo:  
 lubelskie; mazowieckie – HRP Group  
 Sp. z o.o., 

y Makroregion nr 3 – województwo:  
 małopolskie, podkarpackie,  
 świętokrzyskie – Utilitia Sp. z o.o., 

y Makroregion nr 4 – województwo:  
 łódzkie, opolskie, śląskie  
 – Certes Sp. z o.o., 

y Makroregion nr 5 – województwo:  
 dolnośląskie; lubuskie; zachodnio  
 -pomorskie; wielkopolskie – DGA S.A. 

Projekt skierowany jest do mikro, małych,  
średnich i dużych przedsiębiorców. Uczestnikami
projektów mogą być przedsiębiorcy   
(i ich pracownicy) mający siedzibę (zgodnie  
z  dokumentem rejestrowym) na terenie  
makroregionu, którego dotyczy projekt. 

Przewidywane są następujące formy wsparcia 
dla przedsiębiorców: 

y działania szkoleniowe z zakresu  
technologii kompensacyjnych 
i  asystujących oraz zasad 
uniwersalnego projektowania, 
możliwości komercjalizacji 
rozwiązań z  zakresu technologii 
asystujących/  kompensacyjnych oraz 
uniwersalnego projektowania, 

y działania doradcze związane  
bezpośrednio  z działaniami  
szkoleniowymi. 

Więcej o konkursie:  link  

Udział w projektach jest w 100 % 
dofinansowywany ze środków projektu 
– nie przewiduje się wkładu własnego 
przedsiębiorców. 

Łączna wartość przyznanego 
dofinansowania to prawie 23 mln zł. 

  

Fot. Freepik 

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/dostepnosc-szansa-na-rozwoj-oferta-dla-przedsiebiorcow
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Konkurs Bony na Innowacje  

DOBIEGA KOŃCA 

  

 

  

 

  

 

 

  

 
Tylko do 30 grudnia 2020 r. można składać wnioski w konkursie Bony na Innowacje. 
Przedsiębiorcy chcący rozpocząć współpracę z jednostką naukową, a następnie 
wynik prac wprowadzić w swojej firmie – mogą wziąć udział w dwuetapowym 
konkursie Bony na Innowacje dla MŚP. 

Zapraszamy mikro, małych i średnich przedsiębiorców do składania wniosków: 

• w I etapie (usługowym) 
– nabór do 30 grudnia 2020 r.: 

- konkurs ogólny: 

dofinansowanie do 340 000 zł na 
dofinansowanie zakupu usług B+R 
opracowanych przez jednostki naukowe. 
Więcej informacji: 
www.parp.gov.pl/bony-na-innowacje 

- konkurs dedykowany rządowemu 
programowi Dostępność Plus: 

dofinansowanie do 340 000 zł na 
dofinansowanie zakupu dla Twojej firmy 
usług B+R opracowanych przez jednostkę 
naukową. Działanie nakierowane jest na 
zaspokojenie specyficznych potrzeb osób 
z ograniczeniami funkcjonalnymi 
(fizycznymi, poznawczymi). 
Więcej informacji: 
https://www.parp.gov.pl/bony-na-
innowacje-uslugowy-dostepnosc 

• w II etapie (inwestycyjnym) 
– nabór do 30 grudnia 2020 r.: 

- konkurs ogólny: 

dofinansowanie do 560 000 zł na 
wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji 
technologicznych (produktowych lub 
procesowych) opracowanych przez jednostki 
naukowe w I, usługowym etapie konkursu. 
Więcej informacji: 
www.parp.gov.pl/bony-na-innowacje-
inwestycja 

- konkurs dedykowany rządowemu 
programowi Dostępność Plus: 

dofinansowanie do 560 000 zł na wdrożenie 
w przedsiębiorstwie technologicznej 
innowacji produktowej opracowanej przez 
jednostkę naukową w I, usługowym etapie 
konkursu. Działanie nakierowane jest na 
zaspokojenie specyficznych potrzeb osób 
z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi, 
poznawczymi). Więcej informacji: 
https://www.parp.gov.pl/bony-na-
innowacje-inwestycyjny-dostepnosc 

Bony na innowacje dla MŚP 

Coraz mniej czasu na złożenie wniosku 
w konkursie Bony na Innowacje. 

http://www.parp.gov.pl/bony-na-innowacje
https://www.parp.gov.pl/bony-na-innowacje-uslugowy-dostepnosc
https://www.parp.gov.pl/bony-na-innowacje-uslugowy-dostepnosc
http://www.parp.gov.pl/bony-na-innowacje-inwestycja
http://www.parp.gov.pl/bony-na-innowacje-inwestycja
https://www.parp.gov.pl/bony-na-innowacje-inwestycyjny-dostepnosc
https://www.parp.gov.pl/bony-na-innowacje-inwestycyjny-dostepnosc

