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Nawet 900 000 zł dotacji  

dla Twojej firmy 
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PODSTAWOWE INFORMACJE  
O KONKURSIE 1.2 POPW 
 

 

W ramach działania 1.2 POPW dofinansowaniu 

podlegają projekty mające wesprzeć przedsiębiorcę w: 

► diagnozie jego potencjału w zakresie 

internacjonalizacji,  

► przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod 

kątem eksportu, 

► aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w 

celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki 

zagraniczne. 

 

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się: 

 

1. koszty usług doradczych świadczonych przez 

doradców zewnętrznych dotyczących opracowania 

nowego modelu biznesowego związanego z 

internacjonalizacją działalności MŚP (koszty te uważa 

się za kwalifikowalne, jeśli zostały poniesione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia 

wniosku o dofinansowanie); 

2. koszty usług doradczych świadczonych przez 

doradców zewnętrznych dotyczących przygotowania 

do wdrożenia nowego modelu biznesowego;  
3. koszty innych usług świadczonych przez doradców 

zewnętrznych związanych bezpośrednio z 

przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu 

biznesowego związanego z internacjonalizacją 

działalności MŚP; 

4. koszty udziału w międzynarodowych targach, 

wystawach lub misjach gospodarczych; 

5. koszty nabycia środków trwałych (z wyłączeniem 

nieruchomości) lub wartości niematerialnych i 

prawnych w związku z przygotowaniem do 

internacjonalizacji działalności.  

Koszty 1, 3, 4 (tylko w zakresie misji gospodarczych) oraz 

5 możliwe wyłącznie w formie pomocy de minimis 

(Przedsiębiorca musi posiadać niewykorzystany limit 

pomocy de minimis). 

Poziomy dofinansowania: 

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 900 tys. zł 

(w przypadku wybrania co najmniej jednego rynku 

docelowego internacjonalizacji spoza Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii) lub 610 tys. zł (w 

przypadku wybrania wyłącznie rynków docelowych 

internacjonalizacji z Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego lub Szwajcarii), w tym: 

► maksymalnie 30 tys. zł dofinansowania na pokrycie 

kosztów usług doradczych dotyczących 

opracowania nowego modelu biznesowego 

określającego zakres działań niezbędnych do 

internacjonalizacji działalności przedsiębiorcy na 

wskazanych zagranicznych rynkach docelowych; 

► maksymalnie 200 tys. zł dofinansowania na 

pokrycie kosztów związanych z nabyciem środków 

trwałych (z wyłączeniem nieruchomości) w związku 

z wynikającą z modelu biznesowego 

internacjonalizacją działalności; 

► maksymalnie 200 tys. zł dofinansowania na 

pokrycie kosztów związanych z nabyciem wartości 

niematerialnych i prawnych w związku z wynikającą 

z modelu biznesowego internacjonalizacją 

działalności. 

Łączne dofinansowanie na pokrycie kosztów związanych 

z nabyciem wartości niematerialnych i prawnych oraz 

pokrycie kosztów związanych z nabyciem środków 

trwałych (z wyłączeniem nieruchomości) w związku z 

internacjonalizacją działalności nie może przekroczyć 

300 tys. zł. 

 

Główne dokumenty konkursu (linki): 

1. Link do konkursu i pełnej dokumentacji 

2. Regulamin konkursu 

3. Kryteria wyboru projektów 

4. Wzór wniosku 

5. Tabele finansowe 

6. Wzór modelu biznesowego 

 

Maksymalne dofinansowanie (de minimis): 85% 

Maksymalne dofinansowanie (pomoc publiczna): 50% 

 

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/internacjonalizacja-msp#opis
https://www.parp.gov.pl/storage/grants/documents/26/REGULAMIN-KONKURSU_1.2-POPW_1_2022_01042022_1_2022_01042022.pdf
https://www.parp.gov.pl/storage/grants/documents/26/KRYTERIA_WYBORU_PROJEKToW_1.2-_POPW_1_2022_01042022_1_2022_01042022.pdf
https://www.parp.gov.pl/storage/grants/documents/26/ZAL._NR_2_DO_RK_WZOR_WNIOSKU_O-_DOFINANSOWANIE_1_2022_01042022_1_2022_01042022.pdf
https://www.parp.gov.pl/storage/grants/documents/26/ZAL.-DO-WNIOSKU-TABELE-FINANSOWE-WNIOSKODAWCA-SPORZADZAJACY-SPRAWOZDANIA_1_2022_01042022_1_2022_01042022.XLSX
https://www.parp.gov.pl/storage/grants/documents/26/ZAL._DO_WNIOSKU_MODEL_BIZNESOWY_1_2022_01042022_1_2022_01042022.DOCX
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DLA KOGO DOFINANSOWANIE 

W RAMACH 1.2 POPW? 

 

 

 

W ramach działania 1.2 POPW dofinansowaniu podlegają 

projekty złożone przez przedsiębiorców: 

► Należących do sektora MŚP1 (z uwzględnieniem podmiotów 

powiązanych i partnerskich); 

► Prowadzących działalność w Polsce Wschodniej (woj. 

podkarpackie, lubelskie, podlaskie, świętokrzyskie, 

warmińsko-mazurskie) – prowadzenie działalności 

potwierdzone wpisem do KRS / CEIDG; W przypadku KRS, 

ujawniony w rejestrze musi zostać adres siedziby lub co 

najmniej jednego oddziału znajdującego się na terytorium 

Polski Wschodniej. 

► Planujących realizację projektu na terytorium Polski 

Wschodniej; 

 

► Prowadzących działalność min. przez jeden rok obrotowy 

(konieczność zamknięcia min. 1 roku obrotowego);  

► Posiadających w ofercie co najmniej jeden produkt (tj. 

wyrób lub usługę), który ma potencjał sprzedażowy na 

nowym rynku zagranicznym; 

► Posiadających w ofercie wyrób / usługę o potencjale 

sprzedażowym na nowym rynku zagranicznym (tj. na rynku, 

na którym do tej pory Wnioskodawca nie sprzedaje 

produktów / usług); Produkt podlegający internacjonalizacji 

w ramach projektu musi znajdować się w ofercie 

Wnioskodawcy; Wnioskodawca musi dysponować marką 

produktu; 

 

 

 

 

 

 
1 w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji 
(UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 

► Wdrażających nowy model biznesowy związany z 

internacjonalizacją działalności; 

► Odznaczających się kondycją finansową 

umożliwiającą realizację projektu (konieczność 

przedłożenia stosownych dokumentów, np. 

promesy kredytowej) oraz odpowiednimi 

parametrami finansowymi – w tym drugim 

przypadku bardzo ważny jest wskaźnik EBITDA (czyli 

zysk operacyjny powiększony o wartość 

amortyzacji), gdyż EBITDA osiągnięta w 2021 lub 

2020 lub 2019 pomnożona przez 3 musi być wyższa 

od wysokości kosztów kwalifikowanych w ramach 

projektu; 

► Planujących realizację projektu zgodnego z zasadami 

horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 i 8 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 1303/2013 

Premiowane projekty (dodatkowo punktowane): 

► Przychody wnioskodawcy ze sprzedaży zagranicznej 

w ostatnim roku obrotowym są mniejsze od 30% 

sumy przychodów netto ze sprzedaży towarów i 

usług; 

► Działalność wnioskodawcy będąca przedmiotem 

projektu wpisuje się w zakres regionalnych 

inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co 

najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej. 
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LOGIKA PROJEKTU 

  

NOWY MODEL 

BIZNESOWY DOT. 

INTERNACJONALIZACJI 

Produkt / usługa znajduje się w 

ofercie firmy 

Zapotrzebowanie 

rynkowe 

Nowy rynek docelowy 

(EOG / Szwajcaria lub 

spoza EOG / 

Szwajcarii) 

Kompletność i 

wykonalność 

WNIOSKODAWCA 

(MŚP z Polski Wschodniej 

prowadząca działalność min. 

1 rok obrotowy 

Produkt / usługa objęta planem 

internacjonalizacji 

Grupy docelowe, bariery 

rynku, przewagi 

konkurencyjne 

Budżet 

EBITDA x 3 > k. kwalifikowane 

projektu 

Zdolność finansowa 

W ostatnim roku 

przychody ze sprzedaży 

zagranicznej są mniejsze 

niż 30% przychodów 

ogółem 

PRZYKŁAD FIRMY WPISUJĄCEJ SIĘ W KONKURS 

W projekcie duże szanse ma małe przedsiębiorstwo z Lublina (działające od 2020 r.), które produkuje i sprzedaje szklane 

dzbanki oraz niedawno wprowadzone do oferty firmy filtry do wody. W 2021 r. firma osiągnęła przychody z tyt. sprzedaży 

ogółem na poziomie 1 mln zł. Firma postanawia objąć projektem dot. internacjonalizacji filtry do wody. Celem jest rynek 

holenderski (dotychczas firma nie była na nim obecna). Sprzedaż w Holandii wiąże się z nową strategią rozwoju firmy, 

polegającą na poszerzeniu zakresu działania m.in. na rynek holenderski – m.in. dzięki uczestnictwie w targach 

ukierunkowanych na sprzedaż filtrów w tym kraju. Budżet projektu: 610 tys. zł. 
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OCENA PUNKTOWA PROJEKTÓW 

 

l.p. Nazwa kryterium Liczba punktów 
Wymagane 
minimum 
punktowe 

1 Kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach działania. 0, 1 1 

2 
Projekt jest realizowany na terytorium makroregionu Polski 
Wschodniej. 

0, 1 1 

3 
Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z 
możliwości uzyskania wsparcia w ramach działania 1.2 POPW. 

0, 1 1 

4 
Projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o 
dofinansowanie. 

0, 1 1 

5 
Wnioskodawca posiada w ofercie co najmniej jeden produkt (wyrób 
lub usługę), który ma potencjał sprzedażowy na nowym rynku 
zagranicznym. 

0, 1 1 

6 
Projekt dotyczy przygotowania do wdrożenia nowego modelu 
biznesowego związanego z internacjonalizacją. 

0, 1 1 

7 Wnioskodawca zapewnia finansowanie projektu 0, 1 1 

8 
Wydatki w ramach projektu są kwalifikowalne, racjonalne i 
uzasadnione. 

0, 1 1 

9 
Wskaźniki rezultatu projektu są obiektywnie weryfikowalne, 
adekwatne do założeń projektu. 

0, 1 1 

10 
Projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 
i 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1303/2013. 

0, 1, 2 1 

11 
Przychody wnioskodawcy ze sprzedaży zagranicznej w ostatnim roku 
obrotowym są mniejsze od 30% sumy przychodów netto ze sprzedaży 
towarów i usług. 

0 - 4 0 

12 
Działalność wnioskodawcy będąca przedmiotem projektu wpisuje się 
w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co 
najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej. 

0, 3 0 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 18 punktów. Minimalna liczba punktów wymagana do uzyskania 

rekomendacji do dofinansowania wynosi 10 punktów, przy czym projekt musi uzyskać 1 pkt w każdym z kryteriów od 1 do 

9 oraz co najmniej 1 pkt w kryterium 10.
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PRZYKŁADOWE PROJEKTY 

 

l.p. Tytuł projektu, który został pozytywnie oceniony w konkursie 

1 
Ekspansja produktów: cegieł ręcznie formowanych - rzemieślniczych oraz płytek ceglanych firmy Cegielnia 
Cekobud na rynki zagraniczne w postaci Wielkiej Brytanii i Niemiec 

2 
Internacjonalizacja zautomatyzowanej usługi tłumaczeń niderlandzko - polskich i polsko - niderlandzkich o 
nazwie AKSON Language Switch (ALS) na rynek w Niderlandach z wykorzystaniem technologii VoIP, w 
oparciu o platformę cyfrową. 

3 Wdrożenie i promocja suplementów diety Health Labs na wybranych rynkach zagranicznych 

4 
Wprowadzenie produktu zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego firmy Green Miles na rynki 
wykazujące się największym popytem na roboty w postaci USA oraz Francji. 

5 
Wyjście na rynki zagraniczne Szwecji, Norwegii i Danii, firmy Instytut Rozwoju Kapitału Ludzkiego Sp. z o.o. z 
innowacyjnym produktem IT w postaci AD+HR, który wspiera cały toczący się proces rekrutacji. 

6 
Ekspansja na rynki zagraniczne Industi sp. z o.o. z autorskim i wyróżniającym się oprogramowaniem typu 
CRM pod nazwą Entis 

7 
Ekspansja na rynki zagraniczne Wielkiej Brytanii oraz Niemiec przedsiębiorstwa Tabou Sp. z o.o. Sp.k. 
produkującego mocno wyspecjalizowane rowery pod własną marką TABOU 

 

KONTAKT 

 

► Artur Piskor  

e-mail: a.piskor@rdsolutions.pl 

 

► Monika Kwaśniak-Kominek 

e-mail: m.kwasniak@rdsolutions.pl 

 

► Rafał Wiśniewski 

e-mail: r.wisniewski@roseti.pl 

 

 

 

 

Roseti Polska sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szlak 77/222, 31-153 

Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział XI 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 

0000678697, NIP: 6762530107, REGON: 367327337. 

Strona internetowa: https://roseti.pl/ 

 

R&D Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą przy ul. Edwarda Dembowskiego 10/40, 43-300 Bielsko-

Biała, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Krajowego 

Rejestru Sądowego pod nr 0000785579, kapitał zakładowy 

5.000 zł, NIP: 9372721373, REGON: 383314121. 

Strona internetowa: https://www.rdsolutions.pl 
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