
brówki, kandyzowane owoce i wiele innych. Dlaczego 
czekolada? Bo jest słodka i ma w sobie to coś! Gdy za-
czynałem zgłębiać jej tajniki 8 lat temu, to tak naprawdę 

w Polsce praktycznie nie było czekolad rzemieślniczych, 
a przecież ten produkt daje nieograniczone niemal moż-

liwości. Postanowiłem się na tym skupić. Mam mnóstwo 
pomysłów i stale staramy się zaskakiwać klientów, rozwijać się 

jako � rma. Dotacja unijna nam w tym pomogła, ponieważ dzięki 
nowym maszynom, formom i pozostałemu sprzętowi mogliśmy 

udoskonalić proces wytwarzania naszych wyrobów. Przez lata budowa-
łem swoją markę z własnych środków, ale gdy dowiedziałem się o fun-
duszach europejskich dla przedsiębiorczych, uznałem, że czas skorzy-
stać, bo to, co mam do zaoferowania, to przecież produkt innowacyjny, 
a przy tym jaki pyszny! AN

www.rpo.podkarpackie.pl

w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Kampania jest współ� nansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

ZMIENIAMY PODKARPACKIE Z FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI 
Nowatorska idea może nabrać realnych kształtów!

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 13 z Rzeszowa 
na warsztatach czekoladowych w pijalni czekolady 
Mirosława Pelczara.

Chcesz zwiększyć konkurencyjność swojej � rmy? Rozwijać biznes, realizować nowe inicjatywy? A może myślisz o wprowadzeniu 
na rynek innowacyjnego produktu? Przedsiębiorcy, którzy chcą rozkręcić swoją działalność, mogą się starać o dotację 
� nansowaną z funduszy unijnych. Środki dla operatywnych przyznawane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (RPO WP).

Dla kogo dotacja?

Podkarpacie stawia na silną gospodarkę, opartą na wiedzy i innowa-
cji. Na działania sprzyjające realizacji tego celu przeznaczono setki 
mln złotych. Wsparcie ma przede wszystkim poszerzać możliwości lo-
kalnych � rm. Współpraca przedsiębiorców z uczelniami, placówkami 
naukowymi oraz ich wspólne przedsięwzięcia, czyli projekty badaw-
czo-rozwojowe (B+R) mają być siłą napędową do rozwoju wojewódz-
twa. Firmy, które już przeszły proces tworzenia innowacji – od kon-
cepcji do opracowania prototypów – teraz mogą otrzymać dotację 
na wprowadzenie ich na rynek. Jesteś mikro-, małym lub średnim 
przedsiębiorcą? Zamierzasz wcielić w życie rozwiązania będące wyni-
kiem prowadzonych prac B+R, bo wiesz, że dzięki temu wzrośnie kon-
kurencyjność Twojej � rmy, stworzysz nowe miejsca pracy, a może ob-
niżysz koszty jej funkcjonowania? Możesz liczyć na unijne wsparcie!

Od słodkiego marzenia po realny sukces

Właściciel � rmy Chocolatier Mirosław Pelczar – Mistrz Polski Cukier-
ników, uczestnik Mistrzostw Świata Cukierników – spełnia słodkie 
marzenia łasuchów, oferując ręcznie robione łakocie z naturalnych 
składników z różnych zakątków świata. Dziś ma już niemal 20 lat do-
świadczenia, a zaczęło się od pasji i zamiłowania do... cze-
kolady! Ten smakołyk stał się na tyle silnym źródłem 
inspiracji, że cukiernik postanowił podpo-
rządkować mu swoją karierę zawodową. 
Zaowocowało to powstaniem w 2011  r. 
manufaktury czekolady pod szyldem 
„M. Pelczar” na Rynku w Korczynie, 
a w 2018 r. otwarciem największej w Pol-
sce i Europie Pijalni Czekolady w stylu sta-
rej fabryki. Oprócz czekolad specjalnością 
zakładu są ręcznie robione praliny, tru� e, 
czekolada pitna i � gurki czekoladowe w roz-
maitych kształtach. Aby zaskoczyć wielbicieli 
własnych wyrobów i zauroczyć nowych smakoszy, 
M. Pelczar zdecydował się poszerzyć swoją ofertę. 
Sięgnął po dotację unijną. Tak powstała wyjątkowa seria jego autor-
skiego pomysłu – „Chocolate & Tea of the World”:

– W linii dostępne są czekolady gorzkie i białe wzbogacone o kawał-
ki karmelizowanej esencji różnego rodzaju herbat. Raczyć się można 
czekoladami z japońską herbatą matcha, esencją czarnej herbaty – 
bawarki, herbaty kwiatowej, owocowej, zielonej czy yerba mate. By 
wzmocnić smak, stawiamy na ciekawe dodatki, jak przyprawy korzen-
ne, kwiaty jaśminu, lawendy, płatki bławatka, liście mięty, trawy żu-

Uwaga!
Jeszcze w tym roku zostanie ogłoszony konkurs w ramach poddziała-
nia 1.4.1 Dotacje bezpośrednie RPO WP, typ projektu: rozwój MŚP.
Nabór wniosków rusza 1 października i potrwa do 24 październi-
ka. O dotację mogą się ubiegać mikro-, małe i średnie przedsiębior-
stwa z 12 gmin województwa podkarpackiego: Czarna, Lutowiska, 
Ustrzyki Dolne, Baligród, Cisna, Lesko, Olszanica, Solina, Komań-
cza, Tyrawa Wołoska, Zagórz, Bircza.
Więcej informacji znajdziesz na stronie www.rpo.podkarpackie.pl 
w zakładce „Zobacz ogłoszenia naborów wniosków” lub w Punktach 
Informacyjnych Funduszy Europejskich na Podkarpaciu. Informa-
cje o innych planowanych konkursach znajdziesz na tej samej stronie 
w harmonogramie naborów wniosków. 
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