
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Konkurs: Internacjonalizacja MŚP

Celem konkursu Internacjonalizacja MŚP jest sfinansowanie kosztów 
wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm dzia-
łających na obszarze województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, 
świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego.

Na co będziesz mógł przeznaczyć dofinansowanie?



Na co będziesz mógł przeznaczyć dofinansowanie?

• usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego 
modelu biznesowego;
• usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym m.in. 
koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów
• udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych;
• nabycia środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i 
prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

Kto będzie mógł otrzymać dofinansowanie?

• mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa działające w województwach Polski Wschodniej: 
warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim, potwierdzone 
wpisem do odpowiedniego rejestru, ujawnionym najpóźniej w dniu złożenia wniosku 
o dofinansowanie
• posiadające co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę) o potencjale do 
internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym.

Dofinansowanie:

Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi: 900 000,00 PLN 
Maksymalna intensywność wsparcia wynosi: 85 %

Termin naboru:
Nabór do konkursu potrwa od 5 maja 2022 r. do 29 czerwca 2022 r.



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 dofinansowanie unijne. 
Oferujemy kompleksowe usługi od audytu możliwości dotacyjnych, monitoringu konkur-
sów, 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 wsparcia w zakresie pozyskiwania dotacji.

Oferujemy Państwu współpracę w zakresie bieżących i przyszłych konkursów zapewniając:
1. Analizę możliwości pozyskania dofinansowania
2. Opracowania dokumentacji aplikacyjnej
3. Rozliczania projektów
4. Tworzenia biznes planów – do banku lub dla inwestora


