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Unia wspiera internacjonalizację
Otwarcie firmy na rynki zewnętrzne

Bezpłatna informacja  
o możliwościach korzystania 
z Funduszy Europejskich 
w woj. mazowieckim:

Pełne dane kontaktowe znajdziesz na:
www.funduszeeuropejskie.gov.pl/punkty
Więcej informacji:
www.funduszedlamazowsza.pl 
www.poir.gov.pl

Punkty informacyjne:
Warszawa, ul. Żurawia 3/5
Warszawa, ul. Jagiellońska 74 
Ciechanów, pl. Kościuszki 5 

Ostrołęka, ul. Piłsudskiego 38 
Płock, ul. Kolegialna 19 
Radom, ul. Kościuszki 5a
Siedlce, ul. Piłsudskiego 7

Projekt jest współfinansowany w ramach Konkursu dotacji dla prasy lokalnej na działania dotyczące Funduszy Europejskich ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej

Więcej bezpłatnych informacji znajdziesz na
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
oraz w Punktach Informacyjnych  
Funduszy Europejskich

Sięgaj po fundusze dla przedsiębiorców

Dla kogo? na co?

Gdzie szukać wsparcia?

 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
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W latach 2014-2020 to 
przedsiębiorcy – obok sa-
morządów – mają szansę 
na skorzystanie z najwięk-
szych funduszy pochodzą-
cych z Unii Europejskiej. 
Środki unijne zapewnią 
przyszłość biznesom roku-
jącym największe szanse 
na rozwój. Przedsiębiorcze 
inicjatywy nie tylko budują 
rynek, ale także podnoszą 
standardy życia w regionie.

Fundusze unijne na rozwój przedsię-
biorczości przyznane dla Mazowsza 
będą nastawione głównie na popra-
wę współpracy mazowieckiego biz-
nesu z nauką, transfer wiedzy oraz 
na wsparcie i wzrost liczby projektów 
badawczych z różnych obszarów. Bony 
na projekty badawczo-rozwojowe, 
start-upy, wsparcie innowacji produk-
towych, usługowych i procesowych, 
tworzenie obszarów badawczo-roz-
wojowych to tylko kilka form wsparcia 
dla biznesu.

Na zagranicznych 
rynkach
Równie ważne jest wejście na ryn-
ki poza Polską, czyli szeroko rozu-
miana internacjonalizacja. Pod tym 

pojęciem kryje się każdy rodzaj 
działalności, którą firma podejmuje 
na rynkach zagranicznych. Niejedno-
krotnie – zwłaszcza dla mniejszych 
przedsiębiorstw, niedysponujących 
dużymi środkami i kadrą z między-
narodowym doświadczeniem – wy-
chodzenie poza lokalne czy krajowe 
rynki zbytu jest zadaniem nie do wy-
konania. Z tych przyczyn zagranicz-
nej ekspansji mają pomóc Program 
Operacyjny Inteligentny Rozwój i Re-
gionalny Program Operacyjny Woje-
wództwa Mazowieckiego.

Eksport i import
W internacjonalizacji chodzi nie 
tylko o eksport produktów i usług, 
ale także o wzmocnienie powiązań 
gospodarczych i kontaktów handlo-
wych między różnymi krajami i fir-
mami działającymi na ich terenach. 
Najcenniejsze są trwałe relacje biz-
nesowe, skutkujące wieloletnimi, 
wzajemnie korzystnymi umowami  
o współpracy.
Strategia województwa mazowiec-
kiego do 2030 roku zakłada podnie-
sienie konkurencyjności przemysłu 
w regionie. Przy budowie i zacieśnia-
niu powiązań gospodarczych przed-
siębiorcy mogą liczyć na wsparcie 
doradcze dotyczące eksportu i po-
zyskiwania nowych rynków zbytu, 
m.in. w branży rolno-spożywczej. Na 
dotacje mogą liczyć projekty, któ-
re promują gospodarkę i turystykę 

na Mazowszu, a także ułatwiające 
nawiązywanie międzynarodowej 
współpracy gospodarczej.

Pieniądze na targi, 
wystawy
Największe szanse na pomoc w eks-
pansji zagranicznej mają firmy o wy-
sokim potencjale konkurencyjnym 
i innowacyjnym. Pieniądze mogą 
pozyskać na opracowanie nowego 
modelu biznesowego i na jego wdro-
żenie. Refundowane są częściowo 
wydatki na udział w targach, wysta-
wach zagranicznych lub krajowych  
i na szukanie partnerów międzyna-
rodowych.
Maksymalny poziom dofinansowania 
wynosi 50 proc. kosztów kwalifikowa-
nych. Zalicza się do nich opracowanie 
strategii i wynagrodzenie autorów, 
wydatki związane z powierzchnią 
wystawienniczą, opłaty rejestracyj-
ne, rezerwacje miejsca czy wynajem 
sprzętu. Ponadto refundowane są 
m.in. koszty materiałów promocyj-
nych, reklamy, projekt stoiska i jego 
obsługa, a także transportu towarów. 
Dotacja obejmie wydatki poniesione 
na wprowadzenie produktu na rynek 
docelowy, pokryje koszty uzyskania 
niezbędnych dokumentów upraw-
niających do wprowadzenia towarów 
lub usług na wybrane rynki, opła-
ci uzyskanie certyfikatów, atestów  
i świadectw, zakup baz danych, opro-
gramowania i jego wdrożenie.

Jest o co walczyć

Kto dostanie dotację i w jakiej wyso-
kości, ma okazać się w styczniu 2017 
roku. Pula na internacjonalizację  
w programie operacyjnym Ma-
zowsza to 7 mln euro. Minimalne 
dofinansowanie jednego przedsię-
biorstwa wyniesie 50 tys. zł, a mak-
symalne aż 400 tys. zł. W projektach 
zespołowych limit wynosi 350 tys. zł 
dla każdego partnera, maksymalnie  
1 mln 50 tys. zł na trzech partnerów. 
Promowane będą te projekty, w któ-
rych są zaangażowane środki własne 
wnioskodawcy.

Nie tylko firmy
Od 4 listopada Polska Agencja 
Rozwoju Przedsiębiorczości w ra-
mach programu Inteligentny Roz-
wój prowadzi nabór wniosków na 
umiędzynarodowienie krajowych 
klastrów kluczowych. Wspierane 
będzie wprowadzanie na rynki 
zagraniczne nowych produktów  
i usług, zwłaszcza zaawansowa-
nych technologicznie. Można liczyć 
na pomoc przy aktywizacji firm  
i instytucji zaangażowanych w in-
ternacjonalizację, m.in. podczas 
tworzenia sieci kontaktów, wy-
miany wiedzy z partnerami zagra-
nicznymi, współpracy międzyna-
rodowej, w procesie zwiększania 
widoczności klastra na rynkach 
międzynarodowych.

Na grudzień zaplanowany jest kon-
kurs związany z internacjonalizacją 
firm poprzez wsparcie grup przed-
siębiorstw. Dokumentacja dotycząca 
wymogów konkursu pojawi się naj-
później pod koniec listopada. Warto 
się nią zainteresować.
Publikację harmonogramu naborów 
wniosków o dofinansowanie na rok 
2017 zaplanowano na 30 listopada. 
Wówczas dowiemy się, jakie kon-
kursy i na realizację jakich typów 
przedsięwzięć zostaną ogłoszone  
w przyszłym roku.

Nowe rynki 
– większe zyski
Internacjonalizacja, niezależnie od 
tego, czy jest szansą rozwoju, czy 
koniecznością, zawsze przynosi ko-
rzyści. Wiedza na temat specyfiki 
rynków i potrzeb zagranicznych kon-
sumentów jest nie do przecenienia. 
Takie doświadczenie pozwoli firmom 
inaczej spojrzeć na możliwości i ba-
riery związane z obecnością na za-
granicznych rynkach.
Więcej informacji o funduszach 
unijnych dla przedsiębiorców  
z Mazowsza można znaleźć na stro-
nie www.funduszedlamazowsza.
eu. Warto też śledzić aktualne ko-
munikaty o naborach lub poszukać 
pomocy w Lokalnych Punktach In-
formacyjnych Funduszy Europej-
skich.
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