
Internacjonalizacja MŚP
 – pomożemy Ci zdobyć zagraniczne rynki

Oferta pozyskania bezzwrotnych funduszy unijnych 
na wsparcie działalności eksportowej dla firm w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.
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Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków 
o dofinansowanie w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP 
Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Okres naboru wniosków: 
18 października 2021 r. - 22 grudnia 2021 r.

Kto może otrzymać środki?
Beneficjenci spełniający dwa warunki:

 • należący do sektora MŚP, czyli mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa,

 • prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej, tj. na obszarze województw 
warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego.

Dofinansowanie można uzyskać na: 
 • diagnozę potencjału przedsiębiorstwa w zakresie internacjonalizacji, 

 • przygotowanie przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu,

 • aktywne poszukiwanie partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki 
zagraniczne.

Koszty kwalifikujące się do dofinansowania związane z internacjonalizacją działalności MŚP: 

 • zewnętrzne usługi doradcze dotyczące opracowania oraz przygotowania do wdrożenia nowego 
modelu biznesowego, 

 • inne usługi wyspecjalizowanych podmiotów zewnętrznych, związanych bezpośrednio z przygoto-
waniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego,

 • udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych,

 • nabycie środków trwałych 

Maksymalna intensywność dofinansowania - do 85% wartości kosztów kwalifikowalnych, 
Maksymalna kwota dofinansowania - 800 000 zł.
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Fundacja Biznes Bez Barier oferuje pomoc w przygotowaniu i złożeniu wniosku.
Specjalizujemy się w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych z różnych obszarów, a nad projektami 
pracują osoby z wieloletnim doświadczeniem, doradzając beneficjentom od czasu pierwszych tego 
typu naborów w Polsce. 

Dofinansowania na projekty rozwojowe 
Pozyskujemy dotacje dla firm z Funduszy Europejskich w ramach Nowej Perspektywy 2021-2027 
na przedsięwzięcia związane z innowacją, cyfryzacją, OZE oraz rozwojem społecznym, zgodnie z 
założeniami polityki spójności UE. Zdobywamy granty, podchodząc do każdego Klienta indywidualnie. 
Sprawdzamy możliwości finansowania, opracowujemy dokumentację aplikacyjną, składamy wniosek, 
monitorujemy realizację projektu i sprawozdawczość. 

Finansowanie rozruchowe 
Dostarczamy nowoczesne rozwiązania i optymalizujemy koszty. Oferujemy pomoc w redukcji kosztów 
kadrowych oraz kosztów prowadzenia projektu. Pozyskujemy również środki na szkolenia. 

Wsparcia merytorycznego Fundacji Biznes Bez Barier udziela Grupa AF, której 
prezesem jest Adrian Furman – fundator Fundacji oraz członek Rady Dostępności 
przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. 

Opiekunowie oferty:

Ewa Lefik-Babiasz
Specjalista ds. funduszy

e.lefik@biznesbezbarier.org
 +48 570 818 635

Gabriel Osiewała
Specjalista ds. funduszy

g.osiewala@biznesbezbarier.org
 +48 533 318 975

http://www.biznesbezbarier.org
mailto:kontakt%40biznesbezbarier.org?subject=
mailto:e.lefik%40biznesbezbarier.org?subject=
mailto:g.osiewala%40biznesbezbarier.org?subject=

