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„Rozwój przedsiębiorczości i innowacje” 
to program wspierania rozwoju przedsiębiorstw, jeden z dwunastu programów opracowanych 
i finansowanych w ramach funduszy norweskich i Mechanizmu Finansowego EOG w Polsce. 

Operatorem programu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Partnerem programu jest 
norweska agencja ds. innowacji – Innovation Norway. 

Celem programu jest 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.  
Planowanym wynikiem realizacji programu jest rozwój działalności gospodarczej i wzrost 
innowacyjności przedsiębiorstw, jak również zmniejszenie negatywnego oddziaływania 
przedsiębiorstw na środowisko.

Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021 oraz Mechanizm Finansowy 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 ma na celu redukcję różnic 
w rozwoju ekonomicznym i społecznym oraz wzmocnienia relacji dwustronnych 
pomiędzy Polską i Norwegią. Polska jest jednym z kilkunastu krajów, które 
realizują programy wparcia finansowane przez rządy Norwegii i krajów EOG.
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Kto może starać się o wsparcie
Program jest skierowany do małych i średnich 
przedsiębiorstw w Polsce. 

Obszary tematyczne
Wsparcie można uzyskać składając wniosek 
w otwartym konkursie organizowanym dla 
wszystkich trzech obszarów tematycznych 
Programu, zatem składane projekty powinny 
dotyczyć  co najmniej jednego z obszarów:

tt Technologie przyjazne środowisku   
(Green Industry Innovation) 

tt Innowacje w obszarze wód  
śródlądowych lub morskich (Blue Growth) 

tt Technologie poprawiające jakość życia  
(Welfare Technologies) 

Dodatkowo realizowany będzie schemat małych 
grantów (dla przedsiębiorczych kobiet)  
wspierający projekty we wszystkich trzech 
obszarach tematycznych realizowane przez 
firmy  prowadzone lub zarządzane przez kobiety. 
Uzyskane środki będzie można przeznaczyć 
na opracowanie, wdrożenie i komercjalizację 
innowacyjnych technologii, rozwiązań, 
procesów, produktów i usług.
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Współpraca pomiędzy Polską i Norwegia
Szczególnym przedmiotem zainteresowania programu będzie współpraca w zakresie innowacji 
i wymiany wiedzy pomiędzy polskimi przedsiębiorcami a  podmiotami norweskimi. Projekty 
partnerskie nie będą obowiązkowe, ale będą mogły otrzymać dodatkowe punkty w procesie wyboru 
projektów do dofinansowania i tym samym będą preferowane w programie. 

W ramach programu PARP i Innovation Norway realizować będą działania bilateralne mające na celu 
stymulowanie współpracy pomiędzy Polską a Norwegią zarówno na poziomie przedsiębiorstw, jak 
i instytucji publicznych.   

Jedną ze szczególnych form partnerstwa może być zaangażowanie do projektu mentora lub 
mentorki z Norwegii, w przypadku projektów realizowanych przez kobiety w schemacie małych 
grantów.  Wiedza i doświadczenie takich mentorów będą cennym wsparciem dla polskich 
przedsiębiorstw w rozwijaniu innowacyjności. 

Polska

Norwegia
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tt inwestycyjne: 

tt nowe środki trwałe w tym  
maszyny i urządzenia

tt roboty i materiały budowlane

tt wartości niematerialne i prawne

tt dodatkowe koszty w zakresie ochrony 
środowiska

tt eksperymentalne prace rozwojowe

tt usługi doradcze 

Minimalna i maksymalna kwota 
dofinansowania

tt od 200 tysięcy do 1 miliona euro 

Dofinansowanie przedsiębiorcy 
ubiegającego się o wsparcie wyniesie:

tt na usługi doradcze: do 50% wartości 
wydatków kwalifikowanych

tt na usługi związane z testowaniem, 
certyfikowaniem i znakowaniem: do 50% 
wartości wydatków kwalifikowanych

tt na inwestycje: od 20% do 70% wartości 
wydatków kwalifikowalnych, zgodnie 
z mapą pomocy regionalnej (mikro i małe 
przedsiębiorstwa - premia +20%, średnie 
przedsiębiorstwa - premia +10%)

tt na prace rozwojowe: od 35% do 45% 
wartości wydatków kwalifikowanych

tt na dodatkowe koszty w zakresie  
ochrony środowiska: do 80% wartości 
wydatków kwalifikowanych (w zależności 
od typu pomocy oraz wielkości  
i lokalizacji przedsiębiorstwa)

Technologie przyjazne środowisku 
(Green Industry Innovation)
Celem Schematu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców z wykorzystaniem rozwiązań 
technologicznych przyjaznych środowisku poprzez działania prowadzące do wdrożenia w 
przedsiębiorstwie innowacyjnych procesów, produktów, usług lub rozwiązań, które rozwiną 
działalność gospodarczą przedsiębiorcy, w tym wzrost przychodów, zysku lub zatrudnienia, a 
jednocześnie przyczynią się do lepszej gospodarki odpadami, efektywności energetycznej, 
zmniejszonej emisji zanieczyszczeń, wydajnej gospodarki materiałowej. 

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Mikro-, małe lub średnie firmy (sprawdź definicję), które:

tt zamknęły jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy

tt przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, 
w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży  
nie niższe niż równowartość 140 tysięcy euro

Na co będzie można przeznaczyć dofinansowanie?

Partnerstwo
Partnerstwo z podmiotami z Norwegii – państwa-darczyńcy – jest bardzo ważnym elementem 
Programu. Wszystkie projekty partnerskie będą premiowane dodatkowymi punktami podczas oceny 
wniosków o udzielenie grantu.
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Technologie poprawiające jakość życia
(Welfare Technology)
Celem Schematu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców poprzez działania prowadzące 
do opracowania i wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów lub usług 
opartych o nowoczesne technologie, które poprawią jakość życia najbardziej wrażliwych 
grup społeczeństwa, w szczególności będą odpowiadać na potrzeby i poprawę jakości życia osób 
starszych. Projekty muszą jednocześnie przyczyniać się do wzrostu przychodów, zysku  
lub zatrudnienia w przedsiębiorstwie. 

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Mikro-, małe lub średnie firmy (sprawdź definicję), które:

tt zamknęły jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy,

tt przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, 
w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży  
nie niższe niż równowartość 20 tysięcy euro.

tt wynagrodzenia pracowników
tt sprzęt i aparatura
tt badania wykonane na podstawie umowy
tt usługi doradcze
tt wydatki inwestycyjne:

tt nowe środki trwałe w tym 
maszyny i urządzenia 

tt roboty i materiały budowlane 
wartości niematerialne i prawne

tt wartości niematerialne i prawne

tt znakowanie, testowanie, certyfikacja 

Minimalna i maksymalna kwota 
dofinansowania

tt od 200 tysięcy do 2 milionów euro

Dofinansowanie przedsiębiorcy 
ubiegającego się o wsparcie wyniesie:

tt na usługi doradcze: do 50% wartości 
wydatków kwalifikowanych 

tt na inwestycje: od 20% do 70% wartości 
wydatków kwalifikowalnych, zgodnie 
z mapą pomocy regionalnej (mikro i małe 
przedsiębiorstwa - premia +20%, średnie 
przedsiębiorstwa - premia +10%)

tt na prace rozwojowe: od 35% do 45% 
wartości wydatków kwalifikowanych

tt na usługi związane z testowaniem, 
certyfikowaniem i znakowaniem:  
do 50% wartości wydatków 
kwalifikowanych

Na co będzie można przeznaczyć dofinansowanie?

Partnerstwo
Partnerstwo z podmiotami z Norwegii – państwa-darczyńcy – jest bardzo ważnym elementem 
Programu. Wszystkie projekty partnerskie będą premiowane dodatkowymi punktami podczas oceny 
wniosków o udzielenie grantu.
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Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich   
(Blue Growth)

tt inwestycyjne (m.in. w portach morskich  
lub śródlądowych): 

tt nowe środki trwałe w tym  
maszyny i urządzenia

tt roboty i materiały budowlane

tt wartości niematerialne i prawne

tt dodatkowe koszty w zakresie ochrony 
środowiska

tt wydatki inwestycyjne w portach, w tym:  
budowa, wymiana lub modernizacja 
infrastruktury portowej 

tt pogłębianie

tt eksperymentalne prace rozwojowe

tt usługi doradcze

Minimalna i maksymalna kwota 
dofinansowania

tt od 200 tysięcy do 2 milionów euro

Dofinansowanie przedsiębiorcy 
ubiegającego się o wsparcie wyniesie:

tt na usługi doradcze: do 50% wartości 
wydatków kwalifikowanych 

tt na usługi związane z testowaniem, 
certyfikowaniem i znakowaniem: do 50% 
wartości wydatków kwalifikowanych

tt na inwestycję w portach morskich lub 
śródlądowych: do 80% wartości kosztów 
kwalifikowanych

tt na inwestycje: od 20% do 70% wartości 
wydatków kwalifikowalnych, zgodnie 
z mapą pomocy regionalnej (mikro i małe 
przedsiębiorstwa - premia +20%, średnie 
przedsiębiorstwa - premia +10%)

tt na prace rozwojowe: od 35% do 45% 
wartości wydatków kwalifikowanych

tt na dodatkowe koszty w zakresie 
ochrony środowiska: do 80% wartości 
wydatków kwalifikowanych (w zależności 
od typu pomocy oraz wielkości i lokalizacji 
przedsiębiorstwa)

Na co będzie można przeznaczyć dofinansowanie?

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Mikro-, małe lub średnie firmy (sprawdź definicję), które:

tt zamknęły jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy,

tt przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, 
w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży  
nie niższe niż równowartość 20 tysięcy euro.

Partnerstwo
Partnerstwo z podmiotami z Norwegii – państwa-darczyńcy – jest bardzo ważnym elementem 
Programu. Wszystkie projekty partnerskie będą premiowane dodatkowymi punktami  
podczas oceny wniosków o udzielenie grantu.
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Celem Schematu małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet jest zwiększenie konkurencyjności 
przedsiębiorców poprzez opracowanie albo opracowanie i wdrożenie innowacji w jednym z trzech 
obszarów: technologie przyjazne środowisku, innowacje w obszarze wód śródlądowych lub 
morskich lub technologie poprawiające jakość życia 
Projekty w ramach tego schematu mogą jednocześnie przyczyniać do wzrostu wiedzy, umiejętności 
lub kompetencji przedsiębiorczy niezbędnych do utrzymania i rozwoju działalności gospodarczej. 

Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet. 
(Small Grant Scheme)

Kto może otrzymać dofinansowanie?

tt Dofinansowanie będą mogły otrzymać kobiety prowadzące jednoosobową działalność 
gospodarczą oraz mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, w których: 

tt kobieta jest wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania spółki albo 

tt kobieta jest wspólnikiem i członkiem organu zarządzającego albo akcjonariuszem i członkiem 
organu zarządzającego

tt Usługi doradcze pomocne w opracowaniu 
i wdrożeniu innowacji; usługi polegające 
na opracowaniu nowego lub znacząco 
ulepszonego wyrobu, usługi, technologii, 
alebo nowego projektu wzorniczego

tt Mentoring wspierający rozwój firmy

tt Inwestycje m.in. w środki trwałe 
oraz wartości niematerialne i prawne 
pomagające wdrożyć  
w przedsiębiorstwie innowacje  
o charakterze technologicznym

Wszystkie projekty muszą dotyczyć 
jednego z następujących obszarów:  

tt Innowacje w obszarze wód morskich  
i śródlądowych 

tt Technologie poprawiające jakość życia

tt Innowacje w zakresie zielonych technologii
Minimalna i maksymalna kwota 
dofinansowania

tt od 12 do 200 tys. euro

Dofinansowanie przedsiębiorczyni 
ubiegającej się o wsparcie wyniesie:

tt dla usług: do 85% wartości projektu

tt dla inwestycji: od 20% do 70% wartości 
wydatków kwalifikowalnych, zgodnie  
z mapą pomocy regionalnej  
(mikro i małe przedsiębiorstwa  
- premia +20%, średnie przedsiębiorstwa  
- premia +10%)

tt dla mentoringu: do 100% kosztów 
kwalifikowalnych do kwoty 20 000 zł  
– brak wymogu wniesienia wkładu własnego

Na co będzie można przeznaczyć dofinansowanie?

Partnerstwo
Partnerstwo z podmiotami z Norwegii – państwa-darczyńcy – jest bardzo ważnym elementem 
Programu. Wszystkie projekty partnerskie będą premiowane dodatkowymi punktami podczas oceny 
wniosków o udzielenie grantu.


