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WYBRANE PROJEKTY WŁASNE  

SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA 

OPOLSKIEGO  

Dla MSP 
• Dofinansowanie do szkoleń i doradztwa (baza usług rozwojowych PARP) 
• Dofinansowanie do specjalistycznych usług dla firm 
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OPERATOR: Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki 

PARTNERZY:  Fundacja Rozwoju Śląska / Opolski Regionalny Fundusz Rozwoju 

CAŁKOWITA KWOTA PROJEKTU ok. 32 670 000 zł 

KTO MOŻE KORZYSTAĆ? MSP (i ich pracownicy) działające w branżach o największym 

potencjale kreowania miejsc pracy uznanych za specjalizacje inteligentne woj. opolskiego 

DOFINANSOWANIE DO SZKOLEŃ I DORADZTWA                                                              
            (Baza Usług Rozwojowych PARP) 
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    CZAS PRZYZNANIA DOFINANSOWANIA – 10 DNI od dnia złożenia prawidłowo 

wypełnionego wniosku o dofinansowanie do podpisania umowy 

CZAS PRZYZNANIA REFUNDACJI – 10 DNI od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego 

wniosku o refundację wraz z pełną dokumentacją 

POZIOM DOFINANSOWANIA 

KOSZTÓW POJEDYNCZEJ USŁUGI 
max. 80% 

POZIOM DOFINANSOWANIA KOSZTÓW POJEDYNCZEJ 
USŁUGI NA JEDNEGO PRACOWNIKA 

Średnio do 4 000 zł na osobę 

POZIOM DOFINANSOWANIA KOSZTÓW POJEDYNCZEJ 
USŁUGI ROZWOJOWEJ NA JEDNĄ FIRMĘ 

Mikroprzedsiębiorstwa – max. 12 000,00 zł 
Małe przedsiębiorstwa – max. 24 000,00 zł 

Średnie przedsiębiorstwa – max. 48 000,00 PLN 

DOFINANSOWANIE DO SZKOLEŃ I DORADZTWA                                                               
             (Baza Usług Rozwojowych PARP) 
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DOFINANSOWANIE DO SPECJALISTYCZNYCH USŁUG DLA 

FIRM 
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CEL: poprawa dostępu do wysokiej jakości usług świadczonych przez instytucje otoczenia 
biznesu.  
OGÓLNA PULA DOFINANSOWANIA: 18 600 000 zł 
 
WSPARCIE UDZIELANE JEST W POSTACI:  
 
 DOTACJI – max. 50 tys. zł, do 70 proc. wartości świadczonej usługi, 
           w postaci refundacji kosztów usługi pokrytych przez MSP 
 PROMESY – max. 150 tys. zł, do 70 proc. wartości świadczonej usługi, 
           w postaci wsparcia niefinansowego 
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DOTACJA – NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ WSPARCIE? 

 doradztwo w zakresie własności intelektualnej i patentów, 

 opracowanie strategii wejścia na rynki zewnętrzne, 

 organizacja wejścia na rynki zewnętrzne (np. kooperacja z partnerem 

 biznesowym, udział w giełdach kooperacyjnych, targach branżowych), 

 usługi w zakresie wzornictwa przemysłowego, designu, 

 dostarczanie usług proinnowacyjnych (pośrednictwo we wdrażaniu 

      technologii i innowacji). 

(katalog usług zamknięty) 

DOFINANSOWANIE DO SPECJALISTYCZNYCH USŁUG DLA  

                                           FIRM 
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PROMESA – NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ WSPARCIE? 

 opracowanie lub aktualizację strategii rozwoju przedsiębiorstwa, 

 promocję i inkubację innowacyjnej przedsiębiorczości, 

 doradztwo technologiczne (np. oceny technologiczne, audyt technologiczny), 

 usługi w zakresie analizy rynku, analiza strategiczna, benchmarking (np. udział  
         w konferencjach, sympozjach, wystawach, wizytach studyjnych, praktykach), 

 doradztwo prawne, finansowo-księgowe i organizacyjne, 

 dostęp do płatnych baz danych, raportów i analiz, 

 certyfikację i standaryzację usług i produktów, 

 informacje o źródłach finansowania działalności gospodarczej, 

 audyt energetyczny, 

 wynajem urządzeń laboratoryjnych, 

 szkolenia specjalistyczne, 

 inne usługi wysoko specjalistyczne 

DOFINANSOWANIE DO SPECJALISTYCZNYCH USŁUG DLA  

                                           FIRM 
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www.ocrg.opolskie.pl 
 
 


