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Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w try bie konkursowym  
dla Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na 2020 rok 1 
(wersja nr I z 22 listopada 2019 r.)  

Oś priorytetowa I Przedsi ębiorcza Polska Wschodnia  
Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłó w 

Numer i nazwa 
Działania/Poddziałania  

Planowany termin 
naborów 

Typ projektów 
mogących uzyska ć 
dofinansowanie 

Orientacyjna kwota 
przeznaczona na 
dofinansowanie 
projektów 
w ramach konkursu 
(w zł) 

Instytucja 
ogłaszaj ąca 
konkurs 

Dodatkowe 
informacje 

Poddziałanie 1.1.1  

Platformy startowe dla 
nowych pomysłów 

- - - - - 

                                                           
1 Harmonogram może ulec zmianie. Dokumenty programowe opublikowane są na stronie Instytucji Zarządzającej (www.polskawschodnia.gov.pl).Jednocześnie Instytucja 
Zarządzająca informuje, że zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.) dopuszcza się możliwość aktualizacji harmonogramu z zastrzeżeniem, że aktualizacja nie może dotyczyć 
naboru, którego przeprowadzenie zaplanowano w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące, licząc od dnia aktualizacji.  
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Numer i nazwa 
Działania/Poddziałania  

Planowany termin 
naborów 

Typ projektów 
mogących uzyska ć 
dofinansowanie 

Orientacyjna kwota 
przeznaczona na 
dofinansowanie 
projektów 
w ramach konkursu 
(w zł) 

Instytucja 
ogłaszaj ąca 
konkurs 

Dodatkowe 
informacje 

Poddziałanie 1.1.2 

Rozwój startupów w 
Polsce Wschodniej 

ogłoszenie konkursu 
27 czerwca 2019 r. 

rozpoczęcie naboru 
wniosków 
31 lipca 2019 r. 

zakończenie naboru 
wniosków 
30 września 2020 r. 

Wsparcie rozwoju 
działalności 
biznesowej startupów 
w makroregionie 
Polski Wschodniej. 

300 mln zł PARP 

www.parp.gov.pl 

Termin konkursu 
zatwierdzony w 
harmonogramie na 
2019 r. 

Nabór jest podzielony 
na rundy. 

Poddziałanie 1.1.2 

Rozwój startupów w 
Polsce Wschodniej 

ogłoszenie konkursu 
1 września 2020 r. 

rozpoczęcie naboru 
wniosków 
1 października 2020 
r. 

zakończenie naboru 
wniosków 
30 grudnia 2021 r. 

 

Wsparcie rozwoju 
działalności 
biznesowej startupów 
w makroregionie 
Polski Wschodniej. 

185 mln zł PARP 

www.parp.gov.pl 

Nabór jest podzielony 
na półtoramiesięczne 
rundy. 
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Działanie 1.2 Internacjonalizacja M ŚP 

Numer i nazwa 
Działania/Poddziałania  

Planowany termin 
naborów 

Typ projektów 
mogących uzyska ć 
dofinansowanie 

Orientacyjna kwota 
przeznaczona na 
dofinansowanie 
projektów 
w ramach konkursu 
(w zł) 

Instytucja 
ogłaszaj ąca 
konkurs 

Dodatkowe 
informacje 

Działanie 1.2  

Internacjonalizacja MŚP 

ogłoszenie konkursu 
2 marca 2020 r. 

rozpoczęcie naboru 
wniosków 
7 kwietnia 2020 r. 

zakończenie naboru 
wniosków 
4 maja 2020 r. 

rozpoczęcie naboru 
wniosków 
4 sierpnia 2020 r. 

zakończenie naboru 
wniosków 
7 września 2020 r. 

 

Kompleksowe, 
indywidualne, 
profilowane pod 
odbiorcę działania 
wsparcie związane z 
opracowaniem i 
przygotowaniem do 
wdrożenia nowego 
modelu biznesowego 
w MŚP związanego z 
internacjonalizacją ich 
działalności. 

50 mln PARP 

www.parp.gov.pl 

Nabór podzielony na 
2 rundy 
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Działanie 1.3  Ponadregionalne powi ązania kooperacyjne 

Numer i nazwa 
Działania/Poddziałania  

Planowany termin 
naborów 

Typ projektów 
mogących uzyska ć 
dofinansowanie 

Orientacyjna kwota 
przeznaczona na 
dofinansowanie 
projektów 
w ramach konkursu 
(w zł) 

Instytucja 
ogłaszaj ąca 
konkurs 

Dodatkowe 
informacje 

Poddziałanie 1.3.1 

Wdrażanie innowacji 
przez MŚP 

ogłoszenie 
konkursu23 lipca 
2020 r. 

rozpoczęcie naboru 
wniosków 
25 sierpnia 2020 r. 

zakończenie naboru 
wniosków 
24 września 2020 r. 

Wsparcie projektów 
prowadzących do 
stworzenia 
innowacyjnych (na 
poziomie kraju) 
produktów poprzez 
wdrożenie (własnych 
lub nabytych) 
wyników prac B+R 

150 mln PARP 

www.parp.gov.pl 

- 

Poddziałanie 1.3.2 

Tworzenie sieciowych 
produktów przez MŚP 

ogłoszenie konkursu 
28 stycznia 2019 r. 

rozpoczęcie naboru 
wniosków 
28 lutego 2019 r. 

zakończenie naboru 
wniosków 
15 stycznia 2020 r. 

Wsparcie konsorcjów 
MŚP na stworzenie 
innowacyjnych 
produktów 
sieciowych. 

420 mln PARP 

www.parp.gov.pl 

Termin konkursu 
zatwierdzony w 
harmonogramie na 
2019 r., przedłużenie 
zakończenia naboru 
wniosków do 15 
stycznia 2020 r. 

Nabór jest podzielony 
na rundy. 
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Działanie 1.4. Wzór na konkurencj ę 

Numer i nazwa 
Działania/Poddziałania  

Planowany termin 
naborów 

Typ projektów 
mogących uzyska ć 
dofinansowanie 

Orientacyjna kwota 
przeznaczona na 
dofinansowanie 
projektów 
w ramach konkursu 
(w zł) 

Instytucja 
ogłaszaj ąca 
konkurs 

Dodatkowe 
informacje 

Działanie 1.4 

Wzór na konkurencję 

I Etap 

ogłoszenie konkursu 
listopad 2020 r. 

rozpoczęcie naboru 
wniosków 
grudzień 2020 r. 

zakończenie naboru 
wniosków 
styczeń 2021 r. 

Wsparcie dla MŚP na 
przeprowadzenie 
audytu wzorniczego 
oraz opracowanie 
strategii wzorniczej. 

5 mln PARP 

www.parp.gov.pl 
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Numer i nazwa 
Działania/Poddziałania  

Planowany termin 
naborów 

Typ projektów 
mogących uzyska ć 
dofinansowanie 

Orientacyjna kwota 
przeznaczona na 
dofinansowanie 
projektów 
w ramach konkursu 
(w zł) 

Instytucja 
ogłaszaj ąca 
konkurs 

Dodatkowe 
informacje 

Działanie 1.4 

Wzór na konkurencję 

I Etap 

ogłoszenie konkursu 
listopad 2020 r. 

rozpoczęcie naboru 
wniosków 
grudzień 2020 r. 

zakończenie naboru 
wniosków 
styczeń 2021 r. 

Wsparcie dla MŚP na 
przeprowadzenie 
audytu wzorniczego 
oraz opracowanie 
strategii wzorniczej. 

5 mln PARP 

www.parp.gov.pl 

 

Działanie 1.4.  

Wzór na konkurencję 

II Etap 

ogłoszenie konkursu 
24 kwietnia 2019 r. 

rozpoczęcie naboru 
wniosków 
30 maja 2019 r. 

zakończenie naboru 
wniosków 
31 lipca 2020 r. 

Wsparcie MŚP na 
wdrożenie strategii 
wzorniczej 
opracowanej w 
ramach I etapu (tj. 
wdrożenie 
rekomendacji z 
audytu w celu 
wprowadzenia 
innowacji 
produktowej). 

200 mln PARP  

www.parp.gov.pl 

Termin konkursu 
zatwierdzony w 
harmonogramie na 
2019 r.  

 

Nabór jest podzielony 
na rundy.  
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Oś priorytetowa II Nowoczesna Infrastruktura Transpor towa 

Działanie 2.1 Zrównowa żony transport miejski 

Numer i nazwa Działania/Poddziałania Dodatkowe info rmacje 

Działanie 2.1  

Zrównoważony transport miejski 

Projekty realizowane są wyłącznie w trybie pozakonkursowym. 

Działanie 2.2. Infrastruktura drogowa 

Numer i nazwa Działania/Poddziałania Dodatkowe info rmacje 

Działanie 2.2 

Infrastruktura drogowa 

Brak naborów, rozdzielono 100% alokacji. 

 


