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Agencja wykonawcza działająca od 2001 r. (wcześniej Polska Fundacja 
Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw) – państwowa 
osoba prawna, podległa Ministrowi Przedsiębiorczości i Technologii, 
zatrudniająca ok. 600 pracowników, jedna z głównych instytucji 
rządowych odpowiedzialnych za wdrażanie funduszy europejskich

Cele działania - realizacja programów rozwoju gospodarki, 
wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych 
i średnich przedsiębiorstw (MŚP), rozwój regionalny, wzrost eksportu, 
rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii w 
działalności gospodarczej

Instytucja Pośrednicząca dla trzech krajowych Programów 
Operacyjnych: Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia, Wiedza, 
Edukacja, Rozwój oraz Operator krajowy w ramach Norweskich 
Mechanizmów Finansowych 2014-2020

Jedna z 11 instytucji tworzących Grupę Polski Fundusz Rozwoju S.A.

Ponad

40 mld zł

Wartość udzielonego wsparcia  2004-2019

Liczba dofinansowanych projektów 2004-2019 

Ponad 

23 tysiące



Aktywność PARP koncentruje się na siedmiu obszarach wsparcia:

Rynek start-upowy

Dokapitalizowanie 

Wzornictwo

Działalność zagraniczna

Nowe produkty i inwestycje

Dostępność Plus

Rozwój kompetencji

Oferta Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Budżet PARP w perspektywie finansowej  2014 – 2020 

13,6

mld zł



Cel Norweskiego Mechanizmu Finansowego 

– redukcja różnic w rozwoju ekonomicznym i społecznym oraz wzmocnienie relacji 
dwustronnych pomiędzy Polską i Norwegią. 

Cel programu Rozwój przedsiębiorczości i innowacje 

– rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności oraz zrównoważony rozwój polskich 
przedsiębiorstw, a także wzmocnienie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami 
z Polski oraz przedsiębiorstwami, jednostkami badawczymi i innymi podmiotami 
z Norwegii. 

Podstawa programu 

– „Memorandum of understanding w sprawie wdrażania 
Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021” podpisane 
20 grudnia 2017 r.

NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY 2014-2021

Program Rozwój przedsiębiorczości i innowacje 

Operator programu 
– Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości

Partner programu ze strony Darczyńcy 
– Innovation Norway

Budżet
– 93 700 000 EURO



Wsparcie projektów wdrażających innowacje 
w jednym z powyższych obszarów w przedsiębiorstwach 
z sektora MŚP prowadzonych przez kobiety

Innowacje w zakresie zielonych technologii 
Green Industry Innovation

• innowacyjne procesy, 
usługi rozwiązania 
w przedsiębiorstwach:

• przyjazne środowisku,
• sprzyjające efektywności energetycznej,
• zmniejszające emisję zanieczyszczeń,
• sprzyjające wydajniejszej gospodarce materiałowej.

• budżet 50 mln EURO

Innowacje w obszarze wód morskich i 
śródlądowych 
Blue Growth

• innowacyjne procesy, produkty, usługi, 
rozwiązania w obszarze wód morskich i 
śródlądowych oraz wybrzeża, w tym 
nowe technologie i procesy zmierzające 
do ograniczenia zanieczyszczenia wód 
morskich i śródlądowych oraz ich 
otoczenia

• budżet 10 mln EURO

Technologie poprawiające 
jakość życia
Welfare technologies

• nowe lub znacząco ulepszone 
produkty poprawiające jakość życia 
osób z ograniczeniami 
funkcjonalnymi 
(w szczególności poprawa jakości 
życia osób starszych)

• budżet 17,8 mln EURO

Program rozwój przedsiębiorczości i innowacje

Schemat małych grantów 
- Technologie dla kobiet

• budżet 15 mln EURO



Podmioty uprawnione 

Mikro-, małe lub średnie firmy, w przypadku schematu małych 
grantów, prowadzone przez kobiety

Forma dofinansowania

Dotacja, pomoc publiczna: regionalna pomoc inwestycyjna, 
pomoc na usługi doradcze, pomoc na prace rozwojowe, 
pomoc na usługi związane z testowaniem, certyfikowaniem i 
znakowaniem oraz pomoc de minimis

Poziom dofinansowania projektu 

od 200 000 EURO do 2 000 000 EURO, 
w przypadku schematu małych grantów: 
od 12 000 EURO do 200 000 EURO

Intensywność dofinansowania

• usługi doradcze: do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych,

• inwestycje (maszyny i urządzenia, roboty budowlane, wartości 

niematerialne i prawne): 20% do 70% wartości kosztów 

kwalifikowalnych, zgodnie z mapą pomocy regionalnej (mikro 

i małe przedsiębiorstwa – premia +20%, średnie przedsiębiorstwa 

– premia +10%),

• prace rozwojowe: od 35% do 45% wartości koszów kwalifikowalnych,

• usługi związane z testowaniem, certyfikowaniem i znakowaniem 

(technologie poprawiające jakość życia): do 50% 

wartości wydatków kwalifikowanych,

• mentoring: do 100% kosztów kwalifikowalnych.

Preferowane projekty partnerskie – projekty realizowane 
we współpracy z podmiotem norweskim

Program rozwój przedsiębiorczości i innowacje



Program rozwój przedsiębiorczości i innowacje

Harmonogram wdrażania programu:

Opracowanie dokumentacji 
konkursowej, w tym ramy 
prawne – III kwartał 2019 r.

Planowanie ogłoszenie 
konkursów – jesień 2019 r.

Nabór i ocena wniosków 
– IV kwartał 2019 r. 
– II kwartał 2020 r.

Rozstrzygnięcie konkursów 
– II kwartał 2020 r.



Najbliższe inicjatywy PARP oraz partnera norweskiego Innovation Norway

wspierające nawiązywanie partnerstw: 

Circular Economy Matchmaking and Conference Oslo Innovation Week

Giełda kooperacyjna w Oslo 

24-25 września 2019

Więcej informacji i rejestracja firm wkrótce:

www.parp.gov.pl/funduszenorweskie w zakładce Aktualności

http://www.parp.gov.pl/funduszenorweskie


Szczegółowe informacje 

dostępne na stronie 

internetowej PARP:

www.parp.gov.pl/funduszenorweskie



Kontakt 

tel.: +48 22 432 80 80

infolinia: 0 801 332 202

biuro@parp.gov.pl

www.parp.gov.pl

Dziękuje za uwagę

ul. Pańska 81/83

00-834 Warszawa

mailto:biuro@parp.gov.pl
http://www.aaaaaaaaaaaa.pl/

