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Uprzejmie informuję, że 28 stycznia br. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

ogłosiła konkursy na dofinansowanie projektów w ramacłi działania 1.2 Internacjonalizacja 

MŚP oraz poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowycii produktów przez MŚP Programu 

Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. 

Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP dedykowane jest przedsiębiorcom, którzy cłicieliby 

rozpocząć lub zwiększyć swoją aktywność na rynkach międzynarodowych. Wsparcie 

obejmuje kompleksowe, profilowane pod odbiorcę działania dot. opracowania 

i przygotowania do wdrożenia nowego modelu biznesowego w MŚP związanego 

z internacjonalizacją ich działalności. 

W ogłoszonym konkursie zostało wprowadzonych kilka ułatwień dla przedsiębiorców. 

Przede wszystkim rozszerzony został katalog kosztów podlegających dofinansowaniu, 

tj. firmy będą mogły nabyć środki trwałe, a także wartości niematerialne i prawne 

w szerokim zakresie. Zwiększona została także swoboda firm w udziale 

w międzynarodowych branżowych wydarzeniach - od teraz przedsiębiorca może również 

zrefundować część kosztów związanych z uczestnictwem w targach lub wystawach 

poniesionych przed dniem złożenia wniosku o dotację. Wartość dofinansowania, Jakie 

może otrzymać przedsiębiorca na swój projekt to nawet 800 tys. zł. Pula środków 

dostępnych w obecnym konkursie to 50 min zł. Przyjmowanie wniosków o dofinansowanie 

rozpocznie się 28 lutego br., a zakończy się na początku września br. 

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa 
te!. 22 273 70 30, fax 22 273 70 31, 
Pismo spełnia zasady dostępności. 
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2. Pan Przemysław Czarnek - Wojewoda Lubelski 

3. Pan Władysław Ortyl - Marszałek Województwa Podkarpackiego 

4. Pani Ewa Leniart - Wojewoda Podkarpacki 

5. Pan Artur Kosicki - Marszałek Województwa Podlaskiego 

6. Pan Bohdan Paszkowski - Wojewoda Podlaski 

7. Pan Andrzej Bętkowski - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego 

8. Pani Agata Wojtyszek ~ Wojewoda Świętokrzyski 

9. Pan Gustaw Marek Brzezin - Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

10. Pan Artur Chojecki - Wojewoda Warmińsko-Mazurski 


