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✓  projekty wdrażające długoterminowe (kompleksowe) strategie 
biznesowe, 

✓  projekty wdrażające nowoczesne metody zarządzania, prowadzące do 
zmian organizacyjno-procesowych przedsiębiorstw 
 
Wnioskodawca musi posiadać aktualną długoterminową (kompleksową) 
„strategię biznesową przedsiębiorstwa” lub dokument równoważny 
sporządzony w wyniku usługi doradczej/lub samodzielnie przez 
przedsiębiorcę 

 

 

 

✓ min. 10 000 PLN  

✓ max. 200 000 PLN 

✓ mikro, małe i średnie firmy 
✓ Lokalne Grupy Działania 

  
 
 

 
 
✓ otwieranie nowych kanałów biznesowych (w tym handel     

elektroniczny) 
✓ dostosowanie produkcji do wymagań rynku zagranicznego 
✓ tworzenie działów obsługi eksportu 
✓ certyfikacja 

✓ logistyka 

  

DLA KOGO? 

✓ mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa (MŚP) 

✓  zgrupowania i partnerstwa 
MŚP 

 WARTOŚĆ PROJEKTU 

✓ mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa (MŚP) 

✓  zgrupowania i partnerstwa 
MŚP 

 PREFEROWANE BRANŻE 

✓ mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa (MŚP) 

✓  zgrupowania i partnerstwa 
MŚP 

 

✓ branża chemiczna i medyczna 
✓ mobilność przestrzenna 
✓ żywność  
✓ surowce naturalne i wtórne 
✓ produkcja maszyn, urządzeń i 

obróbka materiałów 
✓ ITC/IT 

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 

 

OBOWIĄZKOWA TEMATYKA PROJEKTU 

PRZYKŁADOWY KATALOG KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH 

ogłoszenie 
konkursu:  

I połowa 2020 
 

 

OPINIA O 

INNOWACYJNOŚCI 

✓ mikro, 
małe i 
średnie 
przedsiębi
orstwa 
(MŚP) 

✓  
zgrupowa
nia i 
partnerst
wa MŚP 

 

TAK NIE 

ZALICZKA NA POCZET 

PROJEKTU TAK NIE 

PONIESIENIE WYDATKÓW 

PRZED APLIKOWANIEM TAK NIE 

1.4 B a,b ZWIĘKSZENIE MIĘDZYNARODOWEJ EKSPANSJI MSP POPRZEZ WDROŻENIE NOWYCH MODELI 

BIZNESOWYCH ORAZ ZWIĘKSZENIA EKSPANSJI NA RYNKI ZEWNĘTRZNE 

 

CHCESZ POZYSKAĆ DOTACJĘ NA ROZWÓJ 
SWOJEGO BIZNESU? 

NAPISZ LUB ZADZWOŃ 
DOTACJE@INSERVICES.PL 

TEL. 511 383 331 

 

rozpoczęcie 
naboru:  

I połowa 2020 
 

 

 

termin rozstrzygnięcia: 
IV kwartał 2020 r. 

POZIOM DOTACJI 

✓ mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa (MŚP) 

✓  zgrupowania i partnerstwa 
MŚP 

 
85% 

KALENDARIUM 

DOTACJA DO USŁUG 

DORADCZYCH 
TAK NIE 

Zakończenie 
naboru: 

I połowa 2020 
 

UWAGA: średni czas przygotowania wniosku: 3-4 tygodnie 

 
 

✓ projekt będący efektem przygotowanej uprzednio w etapie 
pierwszym – wieloletniej strategii eksportu 

✓ poziom innowacyjności 
✓ zgodność projektu z Regionalnymi Inteligentnymi 

Specjalizacjami (preferowane branże) 
✓ pozytywny wpływ na środowisko 
✓ projekt realizowany w partnerstwie 

PREMIOWANE ELEMENTY PROJEKTU 


