
FUNDUSZ EKSPORTOWY 

Sposób wypełniania i składania wniosku 

o usługę doradczą



• Wersję edytowalną wniosku należy pobrać ze strony: 
https://www.tarr.org.pl/

• Sporządzanie wniosku:
• na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu;

• zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku (zał. Nr 3 do Regulaminu konkursu);

• w języku polskim.

Sposób wypełniania wniosku  

https://www.tarr.org.pl/


Instrukcja wypełniania wniosku:

• komputerowo;

• wszystkie dostępne białe pola;

• wpisanie „nie dotyczy”, jeśli informacje zawarte w danym polu nie dotyczą 
wnioskodawcy;

• wpisanie poprawnego adresu e-mail;

• dodawanie kolejnych rekordów (m.in. pola: Wspólnik, Osoba upoważniona do 
reprezentacji, Produkt);

• podpisanie zgodnie ze sposobem reprezentacji lub przez osobę upoważnioną.

Sposób wypełniania wniosku  



• Platforma wnioski.tarr.org.pl

• Skompresowany/spakowany folder zawierający:
• skan podpisanej wersji wniosku;
• skan podpisanego Oświadczenia o tożsamości wersji elektronicznej i papierowej;
• wersję edytowalną wniosku tożsamą z wersją podpisaną.

• Termin wpływu – data i godzina zamieszczenia 
skompresowanego/spakowanego folderu na platformie.

• Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek dotyczący tego samego 
projektu.

Wersja elektroniczna wniosku 

https://wnioski.tarr.org.pl/login


Folder do zamieszczenia na platformie 



Rejestracja na platformie wnioski.tarr.org.pl

https://wnioski.tarr.org.pl/login


Logowanie do platformy wnioski.tarr.org.pl

https://wnioski.tarr.org.pl/login


Zamieszczanie wniosku



Zamieszczanie wniosku



Zamieszczanie wniosku



• Przesłanie prośby o wycofanie (skanu podpisanego pisma) na adres: 
grantynaeksport@tarr.org.pl

• Zamieszczenie nowego, poprawnego wniosku na platformie 
wnioski.tarr.org.pl

Wycofanie wniosku

mailto:grantynaeksport@tarr.org.pl
https://wnioski.tarr.org.pl/login


• Co? 
• oryginał podpisanego wniosku

• oryginał podpisanego Oświadczenia o tożsamości wersji elektronicznej i 
papierowej

• Kiedy?
• W terminie trzech dni roboczych od dnia złożenia wersji elektronicznej. 

• Za datę złożenia wersji papierowej uznaje się datę wpływu do siedziby TARR 
S.A. lub siedzib Partnerów.

• Niedostarczenie wersji papierowej oznacza odrzucenie wniosku.

• Gdzie?

Wersja papierowa 



Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń, budynek A

Biuro czynne jest w godz. 8.00 – 16.00

tel.: 56 699 54 86, e-mail: grantynaeksport@tarr.org.pl

Strona internetowa: www.tarr.org.pl

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o. o.

ul. Unii Lubelskiej 4C (pokój T4, II piętro), Bydgoszcz

Biuro czynne jest w godz. 8.00 – 16.00

tel.: 52 580 84 59, e-mail: msp@barr.pl;

Strona internetowa: www.barr.pl

Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu

ul. Skłodowskiej-Curie 41 (I piętro), 87-100 Toruń

Biuro czynne jest w godz. 8.00 – 16.00

tel.: 56 658 62 90, e-mail: biuro@iph.torun.pl

Strona internetowa: www.iph.torun.pl
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