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Schemat małych grantów 
dla przedsiębiorczych kobiet

Operatorem programu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Partnerem programu jest norweska agencja ds. innowacji – Innovation Norway. 

Celem Schematu małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet 

jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców poprzez opracowanie

albo opracowanie i wdrożenie innowacji w jednym z trzech obszarów: 

technologie przyjazne środowisku, innowacje w obszarze wód śródlądowych lub 

morskich lub technologie poprawiające jakość życia. Projekty w ramach tego 

schematu mogą jednocześnie przyczyniać do wzrostu wiedzy, 

umiejętności lub kompetencji przedsiębiorczy niezbędnych do utrzymania 

i rozwoju działalności gospodarczej.

Kto może otrzymać wsparcie?

� Dofinansowanie będą mogły otrzymać kobiety prowadzące jednoosobową  

 działalność gospodarczą oraz mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, 

   w których: 

                   � kobieta jest wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania spółki                             

                    albo 

                   � kobieta jest wspólnikiem i członkiem organu zarządzającego albo

                      akcjonariuszem i członkiem organu zarządzającego

Na co możesz przeznaczyć wsparcie?

    � Usługi doradcze pomocne w opracowaniu i wdrożeniu innowacji; 

        usługi polegające na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego  

        wyrobu, usługi, technologii, albo nowego projektu wzorniczego.

     • Mentoring wspierający innowacyjny rozwój firmy.

     � Inwestycje m.in. w środki trwałe oraz wartości niematerialne

        i prawne pomagające wdrożyć w przedsiębiorstwie innowacje

        o charakterze  technologicznym, w tym dodatkowe koszty  

        związane z ochroną środowiska.



Obszary priorytetowe
Każdy projekt powinien dotyczyć jednego z następujących obszarów: 

   � Innowacje w zakresie zielonych technologii

   � Innowacje w obszarze wód morskich i śródlądowych,

   � Technologie poprawiające jakość życia.

Partnerstwo
Partnerstwo z podmiotami z Norwegii – państwa-darczyńcy – jest bardzo ważnym 

elementem Programu. Wszystkie projekty partnerskie będą premiowane 

dodatkowymi punktami podczas oceny wniosków o udzielenie grantu.

Jedną ze szczególnych form partnerstwa w programie Technologie dla kobiet 

może być zaangażowanie do projektu mentora lub mentorki z Norwegii. Wiedza

i doświadczenie takich mentorów będą cennym wsparciem dla polskich 

przedsiębiorstw w rozwijaniu innowacyjności.

Finanse
Minimalna wartość dofinansowania : 12 000,00 EUR

Maksymalna wartość dofinansowania:  200 000,00 EUR

Dofinansowanie przedsiębiorczyni ubiegającej się o wsparcie wyniesie:

   � dla usług doradczych: do 85% wartości wydatków kwalifikowalnych, 

   � dla inwestycji: mikro i małe przedsiębiorstwa do 70%, natomiast średnie do 60%  

     wartości wydatków kwalifikowalnych,

   � dla mentoringu: do 100% kosztów kwalifikowalnych – brak wymogu wniesienia 

     wkładu własnego

   � dla wydatków na ochronę środowiska: do 80% wydatków kwalifikowanych,

     zgodnie z typami pomocy i wielkością oraz lokalizacją przedsiębiorstwa

Terminy:

Od 7 stycznia 2020 do 14 maja 2020



Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Od 26 lat specjalizuje się w skutecznym pozyskiwaniu dotacji unijnych 

m.in. dla firm. Opracowujemy profesjonalne i skuteczne wnioski o dofi-

nansowanie unijne. Oferujemy kompleksowe usługi od audytu możli-

wości dotacyjnych, monitoringu konkursów, przygotowania wniosku, po 

rozliczenie dotacji dla firm. Zakres i doświadczenie RARR S.A. obejmuje 

kilkaset zrealizowanych projektów za ponad 500 milionów Euro, ponad 

600 milionów pozyskanych dotacji dla przedsiębiorców, 850 umów na 

realizację projektów w ramach działań POIG na kwotę 1 mld 300 mln PLN. 

Zaufało nam już Ponad 450 klientów którzy skorzystali z naszego wspar-

cia w zakresie pozyskiwania dotacji.


