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Bezzwrotna dotacja, którą można uzyskać to 23 050,00 zł netto.
Uczestnicy projektu najpierw zostaną przeszkoleni m.in. z przepisów
podatkowych, podstaw księgowości i sporządzania biznes planu. Zdobędą
też wiedzę związaną z indywidualnymi potrzebami w danej branży, m.in.
z zakresu reklamy, negocjacji biznesowych, obsługi klienta lub radzenia
sobie ze stresem. Za udział w szkoleniu przysługuje stypendium.

Już po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i założeniu firmy
przedsiębiorca może też otrzymać wsparcie pomostowe w wysokości
max. 2 600,00 zł netto przez okres pierwszych 6 miesięcy prowadzenia
działalności gospodarczej. Ta kwota ma pokrywać rzeczywiście
poniesione wydatki na podstawie faktur. 

ZAŁÓŻ FIRMĘ Z
FUNDUSZAMI
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Jeszcze tylko w obszarze białostockim i
suwalskim osoby młode do 29 roku życia mogą
składać wnioski na otwarcie własnej firmy 

 



Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku
realizuje projekt pt. „Przedsiębiorca z POWER-em” i
rekrutuje osoby, które zamieszkują lub uczą się na
terenie m. Białystok, powiatu białostockiego i
sokólskiego. 
Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S.A w
Suwałkach razem z partnerem - Stowarzyszeniem
„Nasza Suwalszczyzna”, realizuje projekt pt. „Starter
dla młodych”. Mogą się do niego zgłaszać osoby z
miasta Suwałki oraz powiatów: suwalskiego,
sejneńskiego, augustowskiego, grajewskiego i
monieckiego.

Za nabór odpowiadają dwie instytucje:

Projekt z poddziałania 1.2.1 POWER skierowany jest do osób
młodych w wieku od 18 do 29 roku życia, które są bierne
zawodowo i utraciły zatrudnienie w wyniku pandemii po
01.03.2020. Warto przy tym pamiętać, że dotacja nie będzie
udzielana osobom, które posiadały wpis do rejestru CEIDG,
były zarejestrowane w KRS lub prowadziły działalność
gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów (np.
działalność adwokacką lub oświatową) w okresie 12 miesięcy
poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.
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Więcej  szczegółów na
stronach:

www.ares.suwalki .pl  oraz
www.zdz.bialystok.pl  

ZDZ zaplanował nabory na październik 2021 oraz luty 2022. W
Suwałkach pierwsza tura naboru wniosków zakończyła się 11
października. Warto śledzić stronę Agencji, aby nie przegapić
kolejnych naborów. 

POTRZEBUJESZ
NOWEJ
TECHNOLOGII? 
Możesz zyskać nawet 200 tys. zł na zakup
innowacji od podmiotu z kraju lub z
zagranicy

Nabór w ramach pozakonkursowego projektu Sieci Otwartych
Innowacji z POIR przeznaczony jest dla mikro, małych i
średnich firm. Umożliwia on m.in. zakup i zgłoszenie patentów,
wzorów użytkowych i przemysłowych, praw autorskich do
niektórych rodzajów oprogramowania czy know-how. 

 

http://www.ares.suwalki.pl/
http://www.zdz.bialystok.pl/
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Zakupiona przez naszą firmę innowacja musi być jednak
obecna na rynku krajowym nie dłużej niż 3 lata, a na
międzynarodowym nie dłużej niż 5 lat. Obowiązkowe jest jej
wdrożenie do 31 grudnia 2022 r., ale sam koszt wdrożenia nie
podlega dofinansowaniu. 

Trzymaj poziom

Ważne jest to, żeby nabywana przez nas technologia
stanowiła innowację produktową lub procesową o poziomie
gotowości technologicznej co najmniej TRL 7. Co to
oznacza? 
TRL wskazuje poziom zaawansowania prac nad daną
technologią i mówi, jak blisko od wdrożenia jest dana
innowacja. Poziom TRL 7 oznacza, że w projekcie
zaprezentowano działanie prototypu technologii w warunkach
operacyjnych. Oczywiście w projekcie możemy wejść na
kolejne poziomy gotowości. Poziom TRL 8 – oznacza, że
technologia przeszła już etap zamknięcia i ostatecznej
kwalifikacji, a TRL 9 – że sprawdzono jej działanie w
warunkach operacyjnych z pozytywnym wynikiem. 

Minimalna wartość
dofinansowania w projekcie to
150 tys. zł. Zaś maksymalna to

200 tys. euro. Poziom
dofinansowania to z kolei max.
70% wydatków kwalifikujących

się do wsparcia. 

Współpraca się opłaca

Za nabór odpowiada Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP). Sieć
Otwartych Innowacji - to projekt, który wspiera transfer
technologii do mikro, małych i średnich firm wPolsce.
Dofinansowuje zakup innowacyjnych rozwiązań, których
pomysłodawcami mogą być podmioty zcałego świata. 
Dzięki takiej współpracy innowacyjna instytucja poszerza rynek
zbytu, zaś nasza firma zyskuje konkurencyjność, wsparcie
ekspertów i możliwość korzystania ze sprawdzonych rozwiązań. 
Warto przy tym zaznaczyć, że mamy pełną swobodę przy
wyborze technologii. Nie musimy tu stosować zasady
konkurencyjności. Pamiętajmy jednak, że technologia musi
zostać nabyta na warunkach rynkowych od osób trzecich. 

 

Z dawcą technologii nie możesz być powiązany:
kapitałowo, osobowo czy faktycznie.

Nabór ruszył 8 października i
potrwa do 15 grudnia 2021 r.

Więcej informacji na stronie www.siecotwartychinnowacji.pl
 

http://www.siecotwartychinnowacji.pl/


ŁĄCZYMY EUROPĘ 
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W nowej perspektywie wsparcie Unii w ramach instrumentu
będzie skierowane m.in.: na modernizację infrastruktury w
sieci TEN-T, sieci kolejowych, drogowych i morskich.
Projekty zrównoważonej mobilności to także multimodalne
węzły pasażerskie, przedsięwzięcia służące redukcji hałasu
związanego z transportem, działania na rzecz bezpieczeństwa
ruchu drogowego czy infrastruktury parkingowej.
Dofinansowanie będzie też przeznaczone na tworzenie
inteligentnych aplikacji dla transportu oraz nowe technologie
i innowacje. 

Nie czekaj – złóż projekt

Jeśli interesują Cię działania, w którymś z tych obszarów, już
teraz możesz składać propozycje projektów do Departamentu
Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Funduszy i
Polityki Regionalnej (MFiPR) lub na skrzynkę mailową:
cef@mfipr.gov.pl najpóźniej do 11 października 2021 r. 

Dotychczas z programu CEF
wyremontowano m.in. drogę
ekspresową S61 na odcinku

Szczuczyn - Budzisko (granica
Polski z Litwą).

 
 Zmodernizowano też odcinki

kolejowe m.in. na trasie Czyżew -
Białystok oraz Białystok-Ełk.

 

Wokół sektora transportu skupia się
pierwszy nabór z Connecting Europe
Facility, w skrócie CEF

krótki opis zakresu i celu
projektu,
planowany harmonogram
realizacji projektu,
planowany budżet projektu
wraz z wyszczególnieniem
źródeł finansowania,
posiadane decyzje
administracyjne wymagane dla
projektu, 
oraz wskazanie priorytetu, do
którego ma być złożony
wniosek .

Propozycja projektu musi
zawierać :

 



Z A P R A S Z A M Y  D O  P U N K T Ó W
I N F O R M A C Y J N Y C H

GŁÓWNY PUNKT INFORMACYJNY W BIAŁYMSTOKU
 UL. POLESKA 89, 15-874 BIAŁYSTOK

 8013 08013
 GPI@WROTAPODLASIA.PL

 

LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY W ŁOMŻY
 UL. M.C. SKŁODOWSKIEJ 1, 18 - 400 ŁOMŻA

 86 216 33 26
 LPI@PODLASKIE.ORG.PL

 
LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY W

SUWAŁKACH
OSIEDLE II 6A, 16 - 400 SUWAŁKI

85 563 02 11
 LPI@ARES.SUWALKI.PL

 

REDAKCJA - REFEARAT SIECI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH
FE, DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO, UMWP.
 
JUSTYNA MUSZYŃSKA - TEKSTY
MONIKA PAŃKOWSKA - GRAFIKA (CANVA) 
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Sam konkurs będzie otwarty do 19 stycznia 2022 r. Jego
budżet wynosi 7,05 mld euro. Należy jednak pamiętać, że
dopiero po wstępnej weryfikacji przez Ministerstwo,
propozycje projektów będą mogły zostać opracowane w
postaci wniosków aplikacyjnych. Zanim ostateczne projekty
trafią do Komisji Europejskiej przejdą ponowną,
szczegółową weryfikację w MFiPR. 

 

Szczegóły naboru dostępne są na stronie:
www.cef.gov.pl 

25,8 mld euro – przeznaczono na transport,
5,8 mld euro – na energię,
zaś 2,1 mld euro na technologie cyfrowe.

Kluczowe sektory

Głównym celem instrumentu „Łącząc Europę” w latach 2021-
2027 jest wsparcie sektorów kluczowych dla funkcjonowania
UE. Jego ogólny budżet to 33,7 mld euro,z czego: 

Nowością w CEF jest wyłonienie dodatkowej puli w budżecie
w sektorze transportu na tzw. Mobilność Wojskową. To aż
1,691 mld euro na potrzeby infrastruktury zastosowania
cywilno-wojskowego. Dofinansowanie tych projektów będzie
wynosiło do 50% dla wszystkich państw UE.

Aktualne nabory:
 2.3.6 Granty na Eurogranty (POIR)

termin naboru: 08.10.2021 do 15.12.2022
strona internetowa: www.parp.gov.pl 

2.3.6 Granty na Eurogranty (POIR)
termin naboru: 01.04.2021 do 27.01.2022
strona internetowa: www.parp.gov.pl 

2.2 Sieci Otwartych Innowacji – projekt pozakonkursowy (POIR)
termin naboru:  08.10.2019 do 15.12.2021
strona internetowa: www.siecotwartychinnowacji.pl

1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej (POPW)
termin naboru: 31.07.2019do 30.12.2021
strona internetowa: www.parp.gov.pl

Instrument „Łącząc Europę”
termin naboru: 16.09.2021 do 19.01.2022 
strona internetowa: www.cef.gov.pl

W I Ę C E J  I N F O R M A C J I  N A  S T R O N I E

W W W . F U N D U S Z E E U R O P E S J K I E . G O V . P L

Pula ogólna – dostępna dla wszystkich państw UE w
wysokości 12,830 mld euro z dofinansowaniem 30-
50% (w zależności od rodzaju
Pula kohezyjna, tj. środki Funduszu Spójności w
wysokości 11,286 mld euro, z dofinansowaniem do
85%, dostępna dla państw kwalifikujących się do
wsparcia.

Pozostałe pule powielają podział środków z poprzedniej
perspektywy. Są to:

tel:801308013
mailto:gpi@wrotapodlasia.pl
tel:862163326
mailto:lpi@podlaskie.org.pl
tel:862163326
mailto:lpi@podlaskie.org.pl
http://www.cef.gov.pl/
http://www.parp.gov.pl/
http://www.parp.gov.pl/
http://www.siecotwartychinnowacji.pl/
http://www.parp.gov.pl/
http://www.cef.gov.pl/

