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Akcelerator ECI
Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

Poprawa dostępu do kultury i sztuki – Fundusze EOG
Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny
Granty na Eurogranty
Tango V
Projekty B+R przedsiębiorstw
Gwarancja Kreatywna Europa
Startup Spark 2.0

JEREMIE II: Pożyczka rozwojowa
Bony rozwojowe
Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Kuźnia Pomysłów – SkyHub

Łódzki Fundusz Poręczeń Kredytowych
Konkurs na rezydenta w Art_Inkubatorze
Staże i praktyki - Młodzi w Łodzi
Mam pomysł na startup – Młodzi w Łodzi
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SEKTORA  AV

https://www.eog.gov.pl/strony/zapoznaj-sie-z-funduszami/oferta-funduszy/kultura/
https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/zloz-wniosek-i-uzyskaj-dofinansowanie-w-pierwszym-konkursie-grantowym/
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/granty-na-eurogranty
https://www.gov.pl/web/ncbr/tango-v
https://www.gov.pl/web/ncbr/konkurs-11112021-szybka-sciezka
https://www.bgk.pl/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/zabezpieczenie-finansowania/gwarancja-kreatywna-europa/
https://startupspark.io/rekrutacja-startup-spark-hi-five/
https://larr.pl/jeremie2pr2020
https://larr.pl/bony-rozwojowe-2020
https://cop.lodzkie.pl/
https://skyhub.lodzkie.pl/kuznia/
http://lfpk.lodz.pl/
http://artinkubator.com/Main/Artykul/zostan-rezydentem-art-inkubatora
https://www.praktyki.lodz.pl/
https://startupy.lodz.pl/


Programy
europejskie

perspektywa finansowa na lata 2021-2027

03



04

Akcelerator wspiera przedsiębiorstwa w opracowywaniu i skalowaniu
przełomowych innowacji. Istnieją dwie ścieżki wsparcia:

1. Accelerator Open - otwarte finansowanie przeznaczone na przełomowe
innowacje w dowolnej dziedzinie technologii i zastosowania;

2. Accelerator Challenge - finansowanie ukierunkowane na przełomowe
innowacje, które mają bezpośredni wpływ na:
- strategiczne technologie cyfrowe i zdrowotne, 
- innowacje w ramach Zielonego Ładu dla ożywienia gospodarczego

Wsparcie może otrzymać przedsiębiorstwo, które:
• rozwija innowacje o wysokim ryzyku i dużym wpływie;
• ma potencjał tworzenia nowych rynków lub zmian w funkcjonowaniu
istniejących;
• bazuje na odkryciach naukowych lub przełomach technologicznych;
• wymaga znacznego finansowania w długim okresie czasu – przed
możliwością wygenerowania zysków (tzw. „cierpliwy kapitał"). 

Firmy mogą ubiegać się o finansowanie w dowolnym momencie 
w ramach procedury uproszczonej.

JAKA JEST WARTOŚĆ WSPARIA?

Całkowita wartość programu wynosi miliard
euro i dzieli się na dwa komponenty: 

1. Komponent inwestycyjny:
- środki od 0,5 mln do 15 mln EUR;
- w formie bezpośredniego kapitału
własnego lub quasi kapitału własnego;
- maksymalnie 25% udziałów z prawem
głosu w spółce;
- zasada "cierpliwego kapitału"
(perspektywa średnio 7-10 lat).

2. Dotacja:
- maksymalnie 2,5 mln EUR;
- koszty kwalifikowalne są refundowane do
wysokości maksymalnie 70%;
- wspierane działania innowacyjne powinny
zostać zakończone w ciągu 24 miesięcy;

Akcelerator ECI
operator: Europejska Rada ds. Innowacji

KTO MOŻE APLIKOWAĆ?

1. Pojedyncze przedsiębiorstwa  
mające siedzibę w państwie
członkowskim UE lub kraju
stowarzyszonym, typu:
• mikro, małe i średnie;
• startup;
• spin-out.

2. Małe spółki o średniej
kapitalizacji (do 500
pracowników) mającą siedzibę
w państwie członkowskim UE
lub kraju stowarzyszonym.

https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-accelerator_en
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Założenia programu będą realizowane w trzech priorytetach:

I. Wsparcie dla przedsiębiorców, czyli zapewnienie dofinansowania w obszarach B+R, wdrożeń nowych
rozwiązań, infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji, automatyzacji i robotyzacji, zielonej
gospodarki.

II. Środowisko przyjazne innowacjom, czyli wspieranie projektów strategicznym znaczeniu dla polskiej
gospodarki, w tym m.in. rozbudowy publicznej infrastruktury badawczej, transferu i komercjalizacji technologii
powstających na uczelniach i w instytutach, a także wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu takich
jak akceleratory, klastry, instytucje badawcze oraz szerokie wsparcie start-upów.

III. Pomoc techniczna, czyli zapewnienie systemowego wsparcie dla potencjalnych beneficjentów poprzez
realizację działań zachęcających i ułatwiających ubieganie się o środki z Programu, kontynuacja STEP 
i Innovation Coach, wspieranie beneficjentów w realizacji projektów, a także zapewnienia wsparcia
administracyjnego w realizacji Programu

Formy wsparcia:
·dotacje,
·instrumenty finansowe,
·kapitałowe oraz gwarancyjne,
·instrumenty łączące finansowanie zwrotne i dotacyjne.

Szczegółowe opisy programów i warunki aplikowania będą publikowane w 2022 roku. 

JAKA JEST WARTOŚĆ WSPARCIA?

Alokacja środków wynosi 7,9 mld EUR,
z podziałem na priorytety:

I. Wsparcie dla przedsiębiorców 
- 4 358 mln EUR 

II. Środowisko sprzyjające innowacjom 
- 3 455,5 mln EUR 

III. Pomoc techniczna 
- 159,5 mln EUR

Fundusze Europejskie
dla Nowoczesnej Gospodarki

operator: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

KTO MOŻE APLIKOWAĆ?

• przedsiębiorstwa,
• sektor nauki,
• konsorcja przedsiębiorców oraz konsorcja
przedsiębiorców z organizacjami
badawczymi,
• instytucje otoczenia biznesu, czyli ośrodki
przedsiębiorczości, ośrodki innowacji,
instytucje finansowe.

https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/fe-dla-nowoczesnej-gospodarki/zalozenia-programu-feng/
https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/fe-dla-nowoczesnej-gospodarki/zalozenia-programu-feng/
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Programy
ogólnopolskie
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Głównym celem konkursu jest rozwój współpracy kulturalnej pomiędzy
twórcami, uczestnikami życia kulturalnego i instytucjami kultury.

Projekty mogą być realizowane we skazanych obszarach kultury:
- muzyka i sztuki sceniczne, 
- sztuki wizualne (w tym festiwale filmowe), 
- dziedzictwo kulturowe, 
- sektory kreatywne, 
- literatura i krytyka sztuki, 
- archiwa, 
- edukacja kulturalna i artystyczna.

Z programu wyłączona jest produkcja filmowa, gry komputerowe
oraz wprowadzanie produktów na rynek.

Każdy projekt musi powstać w partnerstwie z minimum jednym
podmiotem sektora kultury z:
· Norwegii, 
· Islandii, 
· Liechtensteinu. 

Nabór IV zostanie ogłoszony w II kwartale 2021 roku.

poziom dofinansowania – do 85% kosztów
kwalifikowalnych projektu,
wymagany wkład własny – co najmniej
15% kosztów kwalifikowalnych projektu,
dofinansowanie: 100 tys. - 500 tys. euro 

JAKA JEST WARTOŚĆ WSPARIA?

Całkowita kwota dostępna w ramach naboru
wniosków wynosi ok. 3,7 mln euro.

Warunki finansowania projektów:

publiczne instytucje kultury;
archiwa państwowe;
szkoły i uczelnie artystyczne;
kościoły i związki wyznaniowe;
organizacje pozarządowe
aktywne na polu kultury;
jednostki samorządu
terytorialnego;
przedsiębiorcy działający 

KTO MOŻE APLIKOWAĆ?

Wnioskodawcą może być jedynie
instytucja zarejestrowana na
terytorium Polski.

Kwalifikujące się podmioty:

w sektorze kultury i sektorze
kreatywnym

Poprawa dostępu do kultury i sztuki
Fundusze EOG
operator: Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

https://www.eog.gov.pl/strony/zapoznaj-sie-z-funduszami/oferta-funduszy/kultura/
https://www.eog.gov.pl/strony/zapoznaj-sie-z-funduszami/oferta-funduszy/kultura/


08

Celem programu jest trwałe wzmocnienie
organizacji społecznych w Polsce oraz rozwój
społeczeństwa obywatelskiego, dla którego
różnorodność społeczna, równe traktowanie 
i dialog stanowią szczególną wartość. 

Aplikować można w jednym z trzech obszarów
programu:
I. Ochrona praw człowieka, w tym kwestie
związane z równością płci
II. Działanie na rzecz różnorodności społecznej 
i przeciwdziałanie wykluczeniu
III. Budowanie kultury demokratycznej 
i zaangażowania obywatelskiego na poziomie
lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną
środowiska)

Organizacje, które przygotowują projekty w
obszarach I-III, mogą dodatkowo ubiegać 
o wsparcie na rozwój swojej organizacji.

Termin składania wniosków: 17.03-17.05.2021

1. Małe granty:

JAKA JEST WARTOŚĆ WSPARCIA?

Całkowita wartość programu to 11 955 000 EUR, 
W konkursie można składać wnioski w ścieżce
na małe albo na duże granty.

· wsparcie finansowe 6000 - 23 000 EUR,
· wkład własny: 0%
· dodatkowe środki na współpracę dwustronną: 
do 3450 EUR (maksymalnie 15% kwoty grantu),
· dodatkowe środki na rozwój instytucjonalny: 
do 5060 EUR (maksymalnie 22% kwoty grantu).

2. Duże granty:
· wsparcie finansowe 23 001 - 84 000 EUR,
· wkład własny: 0%,
· dodatkowe środki na współpracę dwustronną: 
do 12 600 EUR (maksymalnie 15% kwoty
grantu),
· dodatkowe środki na rozwój instytucjonalny: 
do 18 480 EUR (maksymalnie 22% kwoty
grantu).

Aktywni Obywatele 
– Fundusz Regionalny

operator: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundusze EOG

KTO MOŻE APLIKOWAĆ?

· stowarzyszenia, fundacje i związki stowarzyszeń;
· spółdzielnie socjalne;
· spółki non-profit;
· koła gospodyń wiejskich;
· kościelne osoby prawne, o ile ich cele statutowe
obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Szczegółowe wymagania w poszczególnych ścieżkach:
1.  Małe granty:
- dla organizacji działających od min. 6 miesięcy,
- konieczność wykazania w zespole realizującym
przynajmniej jednej osoby z doświadczeniem w
wybranym obszarze tematycznym.

2. Duże granty:
- dla organizacji działających od mini. 12 miesięcy,
- wykazanie doświadczenia realizacji przynajmniej 3
projektów w wybranym obszarze tematycznym w ciągu
ostatnich trzech lat (zrealizowanych i – w przypadku
projektów finansowanych z dotacji – rozliczonych).

https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/zloz-wniosek-i-uzyskaj-dofinansowanie-w-pierwszym-konkursie-grantowym/
https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/zloz-wniosek-i-uzyskaj-dofinansowanie-w-pierwszym-konkursie-grantowym/
https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/zloz-wniosek-i-uzyskaj-dofinansowanie-w-pierwszym-konkursie-grantowym/
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operator: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

sfinansowanie kosztów usługi doradczej;

sfinansowanie kosztów opracowania studium wykonalności;

organizację spotkań, w tym koszty poszukiwania partnerów projektu oraz koszty podróży służbowych;

przygotowanie aplikacji o Eurogrant, zgodnie z wymaganiami określonymi przez organizatora konkursu
oraz związane z ewentualną korektą, w tym koszty wynagrodzeń pracowników w części, w jakiej są
one bezpośrednio związane z przygotowaniem projektu, a także koszty związane z prezentacją
aplikacji przed komisją oceny projektów;

sfinansowanie kosztów tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej organizatorowi konkursu.

Celem konkursu jest sfinansowanie kosztów przygotowania Eurograntu - projektu planowanego do
realizacji w ramach jednego z Programów Unii Europejskiej, w szczególności: Kreatywna Europa,
LIFE, oraz inne programy UE zarządzane centralnie przez Komisję Europejską: Horyzont Europa, Single
Market Programme.

Finansowanie można przeznaczyć na:

Terminy zgłoszeń w ramach tego konkursu są prowadzone w rundach. Wniosek można wypełnić 
w dogodnym momencie. 

JAKA JEST WARTOŚĆ WSPARCIA?

Pula środków w konkursie wynosi 5 000 000 zł,
a maksymalna wartość dofinansowania to 
280 060 zł.

projektodawcy, w przypadku samodzielnego
aplikowania,

koordynatora, partnera projektu lub członka
konsorcjum, ubiegającego się wspólnie o
dofinansowanie.

KTO MOŻE APLIKOWAĆ?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które
mają siedzibę lub oddział na terenie Polski 
i planują ubiegać się o dofinansowanie w
konkursach organizowanych w ramach
Programów UE w charakterze:

https://www.eog.gov.pl/strony/zapoznaj-sie-z-funduszami/oferta-funduszy/kultura/
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prace koncepcyjne
badania przemysłowe
prace rozwojowe.

 Podstawą do złożenia wniosku w Ścieżce A oraz C jest projekt bazowy – projekt badawczy 
 obejmujący badania podstawowe, finansowany w ramach jednego z konkursów krajowych lub
międzynarodowych NCN (z wyłączeniem konkursów: ETIUDA, FUGA, UWERTURA i MINIATURA),
którego wyniki stanowią podstawę do złożenia wniosku w ramach Konkursu. 
 Podstawą do złożenia wniosku w Ścieżce B jest projekt sfinansowany wcześniej w ramach I, II lub III
konkursu TANGO.

Przedsięwzięcie jest odpowiedzią na potrzebę zbudowania pomostu między badaniami podstawowymi 
a badaniami przemysłowymi. Otrzymane środki należy przeznaczyć na: 

W ramach konkursu można otrzymać dofinansowanie na realizację Projektu w ramach Ścieżki A, B lub C. 

1.

2.

Nabór do konkursu odbywa się w dwóch rundach:

Runda 1: 1 lutego - 30 kwietnia 2021 roku

Runda 2: 1 maja 2021 roku - 30 czerwca 2021 roku (do godz. 16:00)

Wyniki konkursu: do 8 miesięcy od zamknięcia naboru wniosków

Ścieżka A – 250 000 zł (w tym max. 
150 000 zł na prace B+R);
Ścieżka B – 3 000 000 zł;
Ścieżka C – 3 000 000 zł (w tym
maksymalnie 100 000 zł na prace
koncepcyjne).

JAKA JEST WARTOŚĆ WSPARCIA?

Pula programu to 30 000 000 zł, a maksymalna
wartość dofinansowania wynosi:

Jednostki naukowe
Uczelnie
Konsorcja jednostek naukowych 

KTO MOŻE APLIKOWAĆ?

i przedsiębiorstw – max 3 podmioty (w skład
konsorcjum musi wchodzić co najmniej jedno
przedsiębiorstwo i co najmniej jedna
jednostka naukowa, liderem konsorcjum
może być wyłącznie jednostka naukowa)

TANGO V
operator: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki

https://www.eog.gov.pl/strony/zapoznaj-sie-z-funduszami/oferta-funduszy/kultura/


Projekty B+R przedsiębiorstw
operator: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
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I runda nabór wniosków od 22 do 30 marca 2021 roku;
II runda – od 13 kwietnia do 4 maja 2021 r., do godz. 16:00.

Konkurs Szybka Ścieżka 1/1.1.1/2021 skierowany jest do podmiotów
planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych.
Nadrzędnym celem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania
możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. 

Konkurs bez ograniczeń tematycznych. 

Projekty muszą być realizowane poza województwem
mazowieckim (kategoria regionów słabiej rozwiniętych) i wpisywać
się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS).

Konkurs podzielony jest na dwie rundy:

Czas od zakończenia naboru wniosków w danej rundzie konkursu do
dnia publikacji list z tej rundy to maksymalnie 120 dni.

- 200 000 000 zł – na projekty w II rundzie.

minimalna wartość kosztów
kwalifikowalnych:

1 000 000 zł – w przypadku projektu
realizowanego samodzielnie przez
MŚP,
2 000 000 zł – w przypadku
pozostałych projektów.

maksymalna wartość kosztów
kwalifikowalnych: 50 000 000 euro

JAKA JEST WARTOŚĆ WSPARIA?

Całkowity budżet wynosi 300 000 zł, w tym:

- 100 000 000 zł – na projekty w I rundzie,

Warunki finansowania:

przedsiębiorstwa,
konsorcja przedsiębiorstw
(składające się z max. 

konsorcja przedsiębiorstw 

KTO MOŻE APLIKOWAĆ?

3 podmiotów),

i jednostek naukowych (składające
się z max. 3 podmiotów). Liderem
jest zawsze przedsiębiorstwo.

Adresaci poszczególnych rund:

I. runda skierowana tylko do dużych
przedsiębiorstw i konsorcjów (także 
z udziałem MŚP i jednostek
naukowych),

II. runda skierowana tylko do MŚP
oraz konsorcjów (także z udziałem
jednostek naukowych)

https://www.gov.pl/web/ncbr/konkurs-11112021-szybka-sciezka
https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/krajowe-inteligentne-specjalizacje


12Gwarancja "Kreatywna Europa"
operator: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Uruchomiony instrument gwarancji dla sektorów kreatywnych i kultury powstał z inicjatywy
Komisji Europejskiej w ramach programu Kreatywna Europa 2014-2020.

Gwarancja jest formą zabezpieczenia spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego
udzielanego przez bank kredytujący dla przedsiębiorcy z sektora MŚP. Dzięki niej
przedsiębiorcy z sektorów kreatywnych i kultury mają ułatwiony dostęp do finansowania.

Okres zabezpieczenia to 27 miesięcy dla kredytów obrotowych oraz 99 miesięcy w przypadku
kredytów inwestycyjnych. 

Wnioski można składać w dowolnym terminie – nabór ciągły. 

JAKA JEST WARTOŚĆ WSPARCIA?

- zakres zabezpieczenia wynosi max. 80% kredytu; 

- prowizja 0% (do 30.06.2021);

- kwota kredytu max. 8,4 mln zł;

- kwota gwarancji max. 1,5 mln euro (równowartość 
w złotych) 

będą realizowały projekt lub 
prowadzą działalność lub 
w ciągu ostatnich 2 lat wykonywały taką
działalność.

KTO MOŻE APLIKOWAĆ?

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z sektora
kultury lub sektora kreatywnego, które:

https://www.bgk.pl/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/zabezpieczenie-finansowania/gwarancja-kreatywna-europa/
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4 rundy akceleracji, od 3 do 6 miesięcy,
wsparcie dla co najmniej 66 startupów,
11 Partnerów Biznesowych - Odbiorów Technologii, w tym
międzynarodowe korporacje: Airbus Poland, Ericsson, PwC,
Procter&Gamble, Robert Bosch, Siemens oraz lokalne firmy
rozwijające globalnie polską myśl technologiczną: Bluerank,
Indigo Nails, Ceramika Paradyż, Grupa Pietrucha i WDX.

Projekt nastawiony na wsparcie działań w branżach: internet rzeczy
(IIoT), VR, AR, AI, cyberbezpieczeństwo. Druga odsłona programu
to: 

Celem Spark 2.0 jest połączenie potencjału startupów z zasobami,
infrastrukturą oraz doświadczeniem dojrzałego biznesu. Inicjatywa
obejmuje również pre-akcelerację dla zespołów biznesowych 
i technologicznych oraz szereg ścieżek post-akceleracyjnych dla
wybranych startupów. 

Akceleracja odbywa się w modelu Venture Building, czyli poprzez
zaangażowanie mentora w sposób operacyjny. Do dyspozycji
pozostają wszyscy mentorzy operacyjni Spark. 

Zainteresowane startupy mogą zgłaszać się do 15 maja 2021 r.

160 tys. zł wsparcia
finansowego;
40 tys. zł wsparcia w postaci
usług

JAKA JEST WARTOŚĆ
WSPARCIA?

Maksymalna kwota wsparcia
wynosi 200 000 zł i może pokryć
100% kosztów kwalifikowanych
projektu, co oznacza, że wkład
własny nie jest wymagany.

Pojedynczy projekt może otrzymać:

prowadzą działalność w formie spółki
kapitałowej przez okres nie dłuższy niż 5
lat,
są nienotowane na giełdzie w okresie do
5 lat od dnia od dnia rejestracji w
odpowiednim rejestrze,
nie dokonały jeszcze podziału zysku i nie
zostały utworzone w wyniku połączenia,
nie przejęły działalności innego
przedsiębiorcy,
ich produkt lub usługa odpowiadają na
potrzeby biznesowe jednego z 11
Partnerów Startup Spark 2.0.

KTO MOŻE APLIKOWAĆ?

Mikro- lub małe przedsiębiorstwa, które:

Startup Spark 2.0. dopuszcza warunkowo do
naboru osoby fizyczne, które w przypadku
rekomendacji do udziału w programie obligują
się do założenia spółki kapitałowej oraz
spełnienia kryteriów przed zawarciem umowy
akceleracyjnej.

Startup Spark 2.0
 operator: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki

https://www.eog.gov.pl/strony/zapoznaj-sie-z-funduszami/oferta-funduszy/kultura/
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15JEREMIE II: 
Pożyczka rozwojowa
operator: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego

spłatę zobowiązań finansowych w innych instytucjach finansowych, 
zapłatę przeterminowanych faktur i zobowiązań wobec dostawców,
bieżące płatności firmy (m.in. ZUS, US, podatki, czynsze, wynagrodzenia itp.).

W ramach Funduszu udzielane są pożyczki na wydatki w środki trwałe, wartości
niematerialne i prawne oraz na rzecz niwelowania skutków COVID-19 i wsparcia płynności
przedsiębiorstw np. prace budowlane, zakupy maszyn, urządzeń, wyposażenia, środków
transportu, oprogramowania.

Pożyczka ma charakter rozwojowy i nie może zostać przeznaczona na: 

W ramach Funduszu będą wspierane Projekty realizowane na terenie województwa łódzkiego,
poprzez udzielanie pożyczek mających na celu dostarczenie kapitału: 

a) zalążkowego i kapitału na rozruch, 
b) na rozszerzenie działalności, 
c) na wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstw,
d) na realizację nowych projektów, przechodzeniu przedsiębiorstw na nowe rynki lub na
nowe rozwiązania. 

Wnioski na pożyczki będą rozpatrywane do momentu wyczerpania środków,
uwzględniając kolejność ich wpływu.  

minimalna kwota jednostkowej pożyczki to 

oprocentowanie wynosi 0,15% w skali roku,
przy okresie spłaty do 5 lat;
maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 120
miesięcy; 
maksymalny okres karencji w spłacie pożyczki
wynosi 6 miesięcy

JAKA JEST WARTOŚĆ WSPARCIA?

5 000 zł, a maksymalna 1 500 000 zł;

prowadzący działalność na terenie
województwa łódzkiego, 
planujący działania inwestycyjne wsparte
pożyczką zlokalizowane w Łódzkiem

KTO MOŻE APLIKOWAĆ?

Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy:

https://larr.pl/jeremie2pr2020
https://larr.pl/jeremie2pr2020
https://larr.pl/jeremie2pr2020


Bony rozwojowe
operator: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego
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usługi szkoleniowe (w tym kursy zawodowe),
usługi doradcze (doradztwo, mentoring, coaching),
studia podyplomowe.

Dotację z programu można przeznaczyć na: 

Usługi, które mogą zostać sfinansowane muszą znajdować się 
w Bazie Usług Rozwojowych. W obecnej edycji programu
przedsiębiorca może ubiegać się o wsparcie wyłącznie dla
zatrudnianych pracowników powyżej 50 roku życia

Nabór skierowany do przedsiębiorstw, które wykorzystają
przyznane środki na usługi realizowane zdalnie lub usługi
stacjonarne (przedsiębiorstwa biorą na siebie pełną
odpowiedzialność za zapewnienie wszystkim uczestnikom
bezpieczeństwa).

Wnioski na będą rozpatrywane do momentu wyczerpania
środków, uwzględniając kolejność wpływu w ramach
konkretnego naboru.  

limity dofinansowania na przedsiębiorstwo:

dla mikro przedsiębiorstw – 30 000 zł
dla małych przedsiębiorstw – 60 000 zł
dla średnich przedsiębiorstw – 60 000 zł

alokacja środków: 500 000 zł, z listą
rezerwową na kwotę 100 000 zł do
uruchomienia w przypadku dużego
zapotrzebowania;

ważność dofinansowania wynosi 60 dni od
daty zawarcia Umowy wsparcia

JAKA JEST WARTOŚĆ WSPARIA?

Nabór IV/2021 – warunki finansowe:

KTO MOŻE APLIKOWAĆ?

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa
oraz osoby samozatrudnione, 
które mają siedzibę na terenie
województwa łódzkiego. 

https://larr.pl/bony-rozwojowe-2020
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/


17

Centrum jest instytucją pośredniczącą Regionalnemu
Programowi Operacyjnemu Województwa Łódzkiego.
Dofinansowanie w ramach I i II osi programu mogą
otrzymać różnorodne rodzaje projektów.

Część środków skierowana jest na przedsięwzięcia
typowo inwestycyjne. Ponad to specjalna pula
środków przeznaczona jest na wspieranie osób
mających trudności na rynku pracy, a także chcących
założyć własną firmę lub podnieść swoje kwalifikacje. 

Dofinansowanie otrzymają projekty mające na celu
rozwój i właściwe ukierunkowanie edukacji w sposób
zwiększający szanse absolwentów na znalezienie
pracy. Promowane będzie też nawiązywanie
i zacieśnianie więzi oraz współpracy pomiędzy
przedsiębiorcami a naukowcami.

JAKA JEST WARTOŚĆ WSPARCIA?

Kwota wsparcia zależna od programu, do którego aplikuje przedsiębiorca. 

Przedsiębiorcy
Konsorcja przemysłowe z rolą wiodącą przedsiębiorcy
Jednostki naukowe
Szkoły wyższe
Konsorcja naukowe z rolą wiodącą jednostki naukowej
Jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia jst
Instytucje Otoczenia Biznesu
Szkoły wyższe, w przypadku inkubatorów akademickich
Izby gospodarcze i organizacje przedsiębiorców
Organizacje pozarządowe

KTO MOŻE APLIKOWAĆ?

W zależności od specyfiki danego rodzaju wsparcia aplikować mogą różnorakie podmioty:

Ograniczenia mogą dotyczyć dodatkowych warunków jakie muszą spełniać
wnioskodawcy w ramach ogłoszonych konkursów. Szczegółowe informacje na ten
temat są dostępne w dokumentacji konkursowej o dofinansowanie.

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
operator: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

https://cop.lodzkie.pl/


Kuźnia Pomysłów 
-  SkyHub
operator: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
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Celem Kuźni jest wspieranie w rozwoju najlepszych pomysłów na biznes z województwa
łódzkiego, oferujących innowacyjne i kreatywne rozwiązania o dużym potencjale
biznesowym.

Poza programem mentoringowym SkyHub oferuje niekomercyjną przestrzeń biurową z
komplementarnymi usługami doradczymi. Oferowane obszary wsparcia to:

 
1. Przestrzeń coworkingowa
Uczestnik zarejestrowany w programie ma możliwość bezpłatnego korzystania z przestrzeni
biurowych typu open space, dostępnego sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz sal
konferencyjnych z pełnym zapleczem sanitarnym. 
 
2. Rada mentorów
Rada mentorów składa się z przedsiębiorców z województwa łódzkiego, którzy odnieśli
sukces w biznesie, a ich rolą w programie jest udzielanie indywidualnych mentoringów
pomysłodawcom innowacyjnych projektów biznesowych. 
 
3. Rada ekspercka
Rada ekspercka składa się z firm-partnerów SkyHubu. Firmy te w ramach współpracy mają
za zadanie wspierać merytorycznie uczestników. Indywidualne rozmowy z młodymi
przedsiębiorcami koncentrować się będą na merytorycznych poradach z zakresu: prawa,
księgowości, marketingu oraz technologii. 

JAKA JEST WARTOŚĆ WSPARIA?

Oferowana pomoc ma charakter pozafinansowy. 

osoby fizyczne 
zespoły projektowe, 

osoby prawne, 
jednostki organizacyjne niemające osobowości
prawnej, którym przepisy szczegółowe przyznają
zdolność prawną, 

KTO MOŻE APLIKOWAĆ?

które planują założenie działalności gospodarczej na
terenie województwa łódzkiego. 

Aplikować mogą także:

wykonujące we własnym imieniu działalność gospodarczą
(nie dłużej niż 24 miesiące w momencie aplikowania) 
i posiadające siedzibę lub oddział na terenie województwa
łódzkiego.

https://skyhub.lodzkie.pl/kuznia/
https://skyhub.lodzkie.pl/kuznia/
https://skyhub.lodzkie.pl/kuznia/
https://skyhub.lodzkie.pl/kuznia/
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20Łódzki Fundusz 
Poręczeń Kredytowych
operator: Bionanopark

Łódzki Fundusz Poręczeń Kredytowych udziela zabezpieczeń finansowych na cele
bezpośrednio związane z podejmowaniem lub prowadzeniem działalności gospodarczej. 

W ramach inicjatywy można otrzymać zabezpieczenie nie tylko finansowania bankowego,
ale również finansowania inwestycji przez instytucje poza bankowe, w tym tzw.
pośredników finansowych prowadzących obsługę pożyczek udzielanych w ramach Inicjatywy
JEREMIE.

Fundusz przejmuje na siebie część ryzyka związanego z procesem inwestycyjnym, a jego
zaangażowanie może być dodatkową zachętą dla instytucji pożyczkowych i kredytowych do
finansowania inwestycji objętych poręczeniem. 

zakres poręczenia może wynieść do 80% kwoty
kredytu lub pożyczki;
okres zabezpieczenia wynosi do 72 miesięcy;
maksymalna kwota poręczenia to 500 tys. zł, 

poręczenie udzielane jest na okres zgodny z okresem
spłaty kredytu lub pożyczki, powiększony maksymalnie
o 12 miesięcy. 

JAKA JEST WARTOŚĆ WSPARCIA?

Całkowity kapitał funduszu wynosi 10 mln zł ze
wskazanymi warunkami finansowania:

a w przypadku poręczeń pomostowych 2,5 mln zł; 

KTO MOŻE APLIKOWAĆ?

Mikro- małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające na
terenie miasta Łodzi siedzibę, oddział lub miejsce
prowadzenia działalności gospodarczej (zgodnie 
z CEIDG).

http://lfpk.lodz.pl/
http://lfpk.lodz.pl/
http://lfpk.lodz.pl/
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Inicjatywa ma na celu zapewnienie pomocy firmom z branży kreatywnej na początku
działalności i przez pierwsze lata funkcjonowania. Inkubowane podmioty mogą inicjować 
i rozwijać działalność korzystając z preferencyjnych warunków funkcjonowania.
Przedsiębiorcy mają do dyspozycji różnego rodzaju przestrzenie, platformę usług
elektronicznych oraz doradców i szkoleniowców. 

Istnieją trzy ścieżki inkubacji:

1.  Rezydent z własną przestrzenią – pomoc obejmuje przyznanie biura lub pracowni na
wyłączność oraz wsparcia miękkiego.

2. Rezydent z przestrzenią współdzieloną – przedsiębiorca współdzieli biuro z innymi
inkubowanymi oraz otrzymuje miękkie wsparcie.

3. Rezydent wirtualny - to firma, która nie ma swojej przestrzeni w inkubatorze, ale może
korzystać ze wsparcia w postaci powierzchni dodatkowych (sale konferencyjne, pokój
spotkań biznesowych, pracownia, foto atelier, sale wystawiennicze) oraz ze wsparcia
miękkiego.

Do wsparcia miękkiego należą konsultacje biznesowe, księgowe i prawne. Okres inkubacji
może trwać maksymalnie dwa lata.

Nabór do konkursu kończy się z dniem 30 czerwca 2021 roku.

500 zł/msc (usługi wsparcia) 
24 000 zł (wirtualny pakiet kwotowy przeznaczony na cały
czas trwania rezydencji)
dodatkowo wlicza się udostępnienie przestrzeni: 

JAKA JEST WARTOŚĆ WSPARCIA?

Prognozowana pomoc w ramach przekazywanych świadczeń:

a. biura – 24 zł/dzień; 
b. biura ze współdzieleniem – 12 zł/ dzień; 
c. pracownie – 24 zł/dzień; 
d. galerie – 27 zł/dzień.

osoby fizyczne,
osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność
gospodarczą

KTO MOŻE APLIKOWAĆ?

Konkurs na rezydenta
Art_Inkubator

operator: Fabryka Sztuki 

https://cop.lodzkie.pl/


Staże i praktyki 
- Młodzi w Łodzi
operator: Urząd Miasta Łodzi
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Internetowy portal staży i praktyk jest elementem programu Młodzi w Łodzi. Za jego
pośrednictwem studenci lokalnych uczelni wyższych mają możliwość zdobycia doświadczenia
zawodowego bezpośrednio u łódzkich pracodawców. Portal jest inicjatywą odpowiadającą na
potrzeby zarówno biznesu, jak i młodych ludzi, stawiających pierwsze kroki na rynku pracy. 

Na stronie internetowej pracodawcy publikują ogłoszenie o praktykach i stażach.
Kandydaci mogą skonfigurować swój profil z podstawowymi danymi, w tym o uczelni, kierunku i
roku studiów, umiejętnościach oraz szybkiej aplikacji dla wybranych ofert.

Do 30 kwietnia 2021 roku trwa rekrutacja do XI edycji projektu „Praktykuj w Łodzi – staże
wakacyjne”. 

JAKA JEST WARTOŚĆ WSPARIA?

Korzystanie z usług serwisu jest bezpłatne, zarówno
dla kandydatów, jak i pracodawców.

Wszystkie staże w projekcie są płatne od 2800 do 5000 zł
brutto/ msc, w zależności od pracodawcy. 

studenci łódzkich uczelni wyższych; 
przedsiębiorstwa z siedzibą lub oddziałem w Łodzi 

KTO MOŻE APLIKOWAĆ?

Z platformy mogą korzystać:

https://www.praktyki.lodz.pl/
https://www.praktyki.lodz.pl/
https://www.praktyki.lodz.pl/


23Mam pomysł na startup
– Młodzi w Łodzi
operator: Urząd Miasta Łodzi 

Konkurs dedykowany innowacyjnym projektom 
z zakresu nauki, technologii, a także kreatywnym 
i artystycznym pomysłom na biznes. Ideą inicjatywy
jest łączenie młodych przedsiębiorców z potencjalnymi
kontrahentami oraz tworzenie szans na zdobycie
kapitału na start lub rozwój firmy.

Zakwalifikowanie się do programu gwarantuje pełen 
 dostęp do szkoleń, doradztwa, opieki mentorskiej ze
strony doświadczonych przedsiębiorców, inwestorów 
i przedstawicieli funduszy VC.

Partnerami konkursu jest ponad 50 podmiotów, 
a wśród nich 5 największych łódzkich uczelni,
przedsiębiorcy oraz instytucje okołobiznesowe. 

Nabór do konkursu trwa od 15 do 30 kwietnia 2021 r.

JAKA JEST WARTOŚĆ WSPARCIA?

Laureat konkursu otrzyma nagrodę
finansową w kwocie 40 tys. zł. 

Ponad to organizator przewidział kilkanaście
wyróżnień, zarówno w formie nagród
pieniężnych, jak i rzeczowych. Całkowita pula
nagród wynosi ponad 200 tys. zł.

przedsiębiorcy, posiadających
rejestrację swojej działalności 

osoby fizyczne lub zespoły
projektowe planujące założyć
działalność gospodarczą;

jednostki organizacyjne z siedzibą
w Łodzi, niemające osobowości
prawnej, którym przepisy
szczegółowe przyznają zdolność
prawną

KTO MOŻE APLIKOWAĆ?

w Łodzi nie dłużej niż 36 miesięcy;

http://lfpk.lodz.pl/
http://lfpk.lodz.pl/
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