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1. Program Polska Wschodnia - oś I. Przedsiębiorcza 
Polska Wschodnia – oferta dotacji, nabory 2018

3. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka (IIF) 
– Pożyczki na rozwój turystyki

Plan prezentacji



Program Polska Wschodnia 2014-2020

 2 mld euro

 Rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości

 Rozbudowa ekologicznych systemów transportu 
miejskiego

 Połączenia drogowe aglomeracji stolic województw
z siecią dróg krajowych, w tym TEN-T

 Koleje międzywojewódzkie (Wschodnia Magistrala 
Kolejowa)

Dotychczas:

 Blisko 65 % rozdysponowanych środków

 487 umów o dofinansowanie

 ponad 7 mld zł – łączna wartość umów 
(w tym ponad 5 mld zł z EFRR)

Najwięcej wniosków o dofinansowanie i najwięcej 
realizowanych projektów w woj. podkarpackim!



oś I. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – 719 mln EUR

Dz. 1.1. Platformy Startowe dla nowych pomysłów

Dz. 1.2 Internacjonalizacja MŚP

Dz. 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne

Dz. 1.4 Wzór na konkurencję

Dz. 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP

Dz. 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP



Dz. 1.2 Internacjonalizacja MŚP

Dla kogo • Dla MŚP

• Dofinansowanie przeznaczone 
na przygotowanie firmy
do prowadzenia biznesu
na rynkach zagranicznych

• do 550 tys. zł dotacji 

Najbliższe nabory (PARP) • luty – marzec 2018 r. 
oraz lipiec – wrzesień 2018 r.



Dz. 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP

Dla kogo • Dla MŚP

• Dofinansowanie na 
wprowadzenie na rynek 
innowacyjnych produktów 
(wyrobów lub usług) 
z wykorzystaniem własnych lub 
zakupionych wyników prac B+R

• do 7 mln zł dotacji

Najbliższe nabory (PARP) • maj – lipiec 2018 r.



Dz. 1.4 Wzór na konkurencję

Dla kogo • Dla MŚP, chcących wprowadzić 
zmiany wzornicze 

• I etap: analiza wzornicza 
z opracowaniem kompletnej 
strategii wzorniczej 
– dotacja do 100 tys. zł

• II etap: dotacja na wprowadzenie 
w życie wypracowanej wcześniej 
strategii – do 3 mln zł

Najbliższe nabory (PARP) • Trwa nabór do II etapu 
(czerwiec 2017 r. – maj 2018 r.)

• maj 2018 r. – maj 2019 r.(etap II)

• lipiec – wrzesień 2018 r. (etap I)



Dz. 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP*

Dla kogo • Konsorcja MŚP (min. 3 MŚP)

• Dotacja na stworzenie 
sieciowego i innowacyjnego 
produktu, na  bazie rozproszonej 
struktury podmiotów, atrakcji, 
miejsc i obiektów - jako jednej 
koncepcji i wspólnej marki.

Najbliższe nabory (PARP) • do potwierdzenia



Dz. 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów

Dla kogo • Dla autorów pomysłów na biznes 
typu start-up

• poddz. 1.1.1. – wsparcie 
doradcze w Platformach 
startowych z wypracowaniem 
modelu biznesowego

• poddz. 1.1.2. – dla najlepszych 
start-upów 
– dotacja do 800 tys. zł na rozwój 
działalności

Najbliższe nabory (Platformy; PARP) • wrzesień – grudzień 2018 r.



Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka



Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka

• Pożyczki dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z Polski Wschodniej, 
działających w branży turystycznej i okołoturystycznej

• Na co? (przykłady)
- obiekty noclegowe (w tym m.in. przystosowanie na cele turystyczne obiektów 

historycznych, zabytkowych oraz poprzemysłowych),
- parki tematyczne (np. parki historyczne, rekreacyjne),
- infrastruktura rekreacyjno-sportowa (np. obiekty gastronomiczne, pola 

golfowe, stoki narciarskie),
- ekologiczna żywność oraz inne produkty eko (np. ekokosmetyki),
- produkty regionalne i tradycyjne, wzornictwo przemysłowe,
- przywracanie tradycyjnych zawodów: rękodzieło i rzemiosło,



Parametry pożyczki

• Wartość: do 500 tys. zł
• Oprocentowanie korzystniejsze niż rynkowe, zgodnie z zasadami pomocy 

de minimis,
• Wymagany udział własny MŚP w realizowanym przedsięwzięciu,
• Maksymalny okres spłaty nie dłuższy niż 60 miesięcy od momentu jej 

uruchomienia,
• Możliwa karencja w spłacie pożyczki do 6 miesięcy od dnia uruchomienia,
• Brak opłat i prowizji związanych z udzieleniem pożyczki.

Preferencyjne wsparcie:
 Dla obiektów mających status Miejsca Przyjaznego Rowerzystom w ramach 

Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo,
 Dla MŚP prowadzących działalność nie dłużej niż 2 lata.



Dodatkowe informacje

• Instytucja finansująca dla woj. podkarpackiego: MARR S.A.
www.marr.com.pl

• Bank Gospodarstwa Krajowego: www.bgk.pl
• Ministerstwo Rozwoju www.mr.gov.pl

http://www.marr.com.pl/
http://www.bgk.pl/
http://www.mr.gov.pl/


Dziękuję

Adam Hamryszczak
podsekretarz stanu, Ministerstwo Rozwoju


