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Celem Programu Re_Open UK jest przeciwdziałanie negatywnym 

skutkom wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE, które 

dotknęły przedsiębiorców działających na terenie Polski, w 

szczególności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). 

• Min. wartość kosztów 

kwalifikowalnych: brak 

• Max. wartość wydatków 

kwalifikowalnych: 5 mln EUR 

• Max. wartość wydatków 

kwalifikowalnych na opracowanie 

strategii: 15 tys. EUR 

• Max. wartość kwalifikowalnych na 

inwestycje: 5 mln EUR 

• Max. wartość kwalifikowalnych na 

udział w targach i misjach 

zagranicznych: 50 tys. EUR 

 

 

 

 

 
 

• Mikro, Małe i Średnie 

Przedsiębiorstwa 

• Przedsiębiorstwa inne niż MŚP 

 

Wszystkie działania finansowane w ramach 

programu mają zmierzać do łagodzenia 

negatywnych skutków brexit, które szczególnie 

wyraźnie ujawniły się po zakończeniu okresu 

przejściowego. 

DLA KOGO? 

✓ mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa (MŚP) 

✓  zgrupowania i partnerstwa 
MŚP 

 

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA 

PROJEKTU 

✓ mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa (MŚP) 
✓  zgrupowania i partnerstwa MŚP 

 

STOPIEŃ TRUDNOŚCI 

WNIOSKU 

✓ mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa (MŚP) 

✓  zgrupowania i partnerstwa 
MŚP 

 

DOSTĘPNOŚĆ ŚRODKÓW 

✓ mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa (MŚP) 

✓  zgrupowania i partnerstwa 
MŚP 

 

CEL PROGRAMU 

• Koszty udziału w targach i misjach międzynarodowych: 

zabudowa stoiska, rezerwacja miejsca wystawowego, wstęp i 

obsługa techniczna stoiska  

• Nabycie środków trwałych, robót i materiałów budowlanych 

oraz wartości niematerialno-prawnych 

• Opracowanie modelu biznesowego bądź strategii 

• Doradztwo marketingowe, wyszukiwanie partnerów 

• Szkolenie pracowników, którzy zajęli się nowymi obszarami 

działania firmy wynikającymi z okoliczności brexit  

ogłoszenie 

konkursu:  

lipiec 2022 
 

 

RE_OPEN UK   Dotacje dla firm dotkniętych negatywnymi skutkami brexit 

 

CHCESZ POZYSKAĆ DOTACJĘ NA ROZWÓJ SWOJEGO BIZNESU? 

NAPISZ LUB ZADZWOŃ 

DOTACJE@INSERVICES.PL 

TEL. 511 383 331 

 

rozpoczęcie 

naboru: 

15 lipca 2022 
 

 

POZIOM DOTACJI 

✓ mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa (MŚP) 

✓  zgrupowania i partnerstwa 
MŚP 

 

KALENDARIUM 

zakończenie  

naboru: 

28 luty 2023 
 

 

UWAGA:  

średni czas przygotowania wniosku: 3-4 tygodnie 

do 100% 
Dla mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstw 

do 85% 
Dla przedsiębiorstw innych niż MŚP  

  

 

 

konkurs podzielony na 

rundy – wyniki oceny w 

zależności od terminu 

PREMIOWANE ELEMENTY PROJEKTU 

  

OGÓLNE KRYTERIA MERYTORYCZNE OCENY PROJEKTU: 

1. Negatywny wpływ brexit na wnioskodawcę - potrzeba realizacji projektu 

2. Wpływ projektu na przeciwdziałanie negatywnym skutkom brexit 

3. Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności i sektorów wykluczonych  

4. Wydatki w ramach projektu są kwalifikowalne w ramach Programu Re_Open UK  

5. Projekt spełnia wszystkie warunki obligatoryjne dla typu 1 Nowe kierunki eksportu  

6. Projekt spełnia wszystkie warunki obligatoryjne dla typu 2 Re_start inwestycyjny  

7. Projekt spełnia wszystkie warunki obligatoryjne dla typu 3 Akcja adaptacja do zmian  

8. Projekt spełnia wszystkie warunki obligatoryjne dla typu 4 Brexit bez straty  

9. Projekt jest zgodny z celami wskazanymi w motywie 7 Rozporządzenia BAR  

 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA MERYTORYCZNE OCENY PROJEKTU: 

1. Spadek obrotów w handlu ze Zjednoczonym Królestwem  

2. Wzrost kosztów w handlu ze Zjednoczonym Królestwem 

KOSZTY KWALIFIKOWALNE 

3

5

% 
D

l

a

 

ś

r

e

d

n

i

c

h

 

f

i

r

m 


