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Wstêp

Fundusze UE dla przedsiêbiorców to temat od lat budz¹cy ogromne zainteresowanie
i nie mniejsze emocje. Jest to ogromna szansa rozwojowa dla polskich firm, bowiem w
programach operacyjnych na lata 2007-2013 wspó³finansowanych ze œrodków UE
znajduje siê sporo dzia³añ adresowanych do mikro, ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw.
Fundusze UE s¹ œrodkami pomocy bezzwrotnej, st¹d te¿ rz¹dz¹ siê nieco innymi
zasadami ni¿ kredyty i po¿yczki, równie¿ kontrola wykorzystania tych œrodków jest
surowsza. To wszystko sprawia, ¿e ubieganie siê o fundusze unijne jest spraw¹
nie³atw¹, zaœ u podstaw powodzenia le¿y gruntowna wiedza na temat mo¿liwoœci
i procedur. To ju¿ drugie wydanie naszej publikacji ciesz¹cej siê bardzo du¿ym
zainteresowaniem. Jest ona prób¹ stworzenia tzw. mapy dostêpnych mo¿liwoœci,
u³atwiaj¹cej poruszanie siê przedsiêbiorcy wœród funkcjonuj¹cych programów oraz
identyfikacjê tych, spe³niaj¹cych kryteria potrzeb firmy. Przedstawiamy wizytówki
najwa¿niejszych programów i dzia³añ, w ramach których przedsiêbiorcy mog¹ ubiegaæ
siê o dofinansowanie inwestycji, szkoleñ i doradztwa oraz przedsiêwziêæ
proeksportowych. Opisujemy podstawowe zasady i pojêcia. Wskazujemy instytucje
i Ÿród³a. W trakcie funkcjonowania programów operacyjnych w Polsce nast¹pi³y doœæ
istotne zmiany w zasadach przyznawania i wykorzystywania œrodków finansowych
oraz realizacji projektów przez przedsiêbiorców. W tym wydaniu uwzglêdniamy te
zmiany. Lektura naszej publikacji to pocz¹tek drogi, uporz¹dkowanie podstawowej
wiedzy, by szukaæ szansy rozwojowej dla swojej firmy nale¿y pójœæ œladem
wskazanych przez nas programów i dzia³añ, racjonalnie oceniæ swoje mo¿liwoœci
i odwa¿nie siêgaæ po fundusze.

Autorzy
Regionalne Centrum Informacji Europejskiej

Koszalin, marzec 2010
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1. Fundusze strukturalne UE, czyli sk¹d pochodz¹ pieni¹dze
W rozdziale wykorzystano informacje zamieszczone na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
http://www.funudszestrukturalne.gov.pl

Fundusze strukturalne s¹ instrumentami Polityki Spójnoœci Unii Europejskiej. Ich zadaniem
jest wspieranie restrukturyzacji i modernizacji gospodarek krajów UE. W ten sposób wp³ywa siê
na zwiêkszenie spójnoœci ekonomicznej i spo³ecznej Unii. Fundusze kierowane s¹ do tych
sektorów gospodarki i regionów, które bez pomocy finansowej nie s¹ w stanie dorównaæ do
œredniego poziomu ekonomicznego w UE. W sk³ad Unii wchodz¹ regiony dobrze rozwiniête,
takie jak po³udniowa Anglia, okolice Pary¿a, czy Holandia oraz te, których poziom rozwoju
znacznie odbiega od "œredniej europejskiej". S¹ nimi Grecja, Irlandia, Portugalia, Pó³nocna
Skandynawia i Po³udniowe W³ochy oraz nowe kraje cz³onkowskie UE. Polityka strukturalna
i fundusze maj¹ pomóc w³adzom centralnym i regionalnym s³abiej rozwiniêtych regionów w
rozwi¹zaniu ich najwa¿niejszych problemów gospodarczych. Aby mog³y ten cel realizowaæ,
otrzymuj¹ wsparcie – pieni¹dze na realizacjê przedsiêwziêæ dziêki którym obywatelom
najs³abiej rozwiniêtych regionów bêdzie siê ¿y³o lepiej. Zasadniczo wiêc, fundusze kierowane s¹
do regionów, w których PKB nie przekracza 75% œredniej Unii Europejskiej. Mamy zatem
fundusze, czyli mówi¹c obrazowo worki z pieniêdzmi. Aby do nich siêgn¹æ ka¿dy kraj, którego
regiony mog¹ korzystaæ ze wsparcia musi stworzyæ system podzia³u pieniêdzy miêdzy
konkretnie wskazane grupy odbiorców, czyli beneficjentów i na konkretnie wskazane cele.
Oczywiœcie wszystko to w oparciu o wytyczne p³yn¹ce z Brukseli.

I tak oto w latach 2000-2006 (w UE obowi¹zuj¹ 7-letnie okresy bud¿etowania œrodków)
istnia³y cztery fundusze strukturalne, realizuj¹ce cele polityki spójnoœci UE. By³y to:

Europejski Fundusz Spo³eczny,
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,
Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej,
Finansowy Instrument Wspierania Rybo³ówstwa.

Ponadto obok nich nale¿y wymieniæ Fundusz Spójnoœci bêd¹cy instrumentem finansowym UE,
nie nale¿¹cym do funduszy strukturalnych i wdra¿any na poziomie wybranych pañstw, a nie
regionów. Fundusz Spójnoœci przys³uguje krajom, których produkt narodowy brutto na
mieszkañca nie przekracza 90% œredniej Unii Europejskiej. Jego celem jest u³atwienie integracji
s³abiej rozwiniêtych krajów poprzez budowê sieci transportowych oraz obiektów ochrony
œrodowiska o znaczeniu ponadregionalnym. W latach 2007-2013, w wyniku reformy polityki
spójnoœci, liczba funduszy strukturalnych zosta³a ograniczona do dwóch:

Europejskiego Funduszu Spo³ecznego,
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Do g³ównego nurtu programowania zosta³ w³¹czony równie¿ Fundusz Spójnoœci, który w latach
2007-2013 bêdzie podlega³ podobnym zasadom, jak fundusze strukturalne. Z kolei fundusze
wspieraj¹ce inwestycje w zakresie rolnictwa i rybo³ówstwa zosta³y w³¹czone odpowiednio do
Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej.

utworzono w 1957 roku jako pierwszy fundusz
strukturalny Wspólnot Europejskich. Jest g³ównym narzêdziem finansowym UE s³u¿¹cym do
inwestowania w kapita³ ludzki. Wspiera zatrudnienie i pomaga zdobywaæ lepsze wykszta³cenie
i umiejêtnoœci, przez co zwiêksza szanse na rynku pracy. Obszary wsparcia ze strony
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego s¹ nastêpuj¹ce: aktywizacja zawodowa bezrobotnych
i zagro¿onych bezrobociem,

przeciwdzia³anie wykluczeniu spo³ecznemu,
kszta³cenie ustawiczne,
doskonalenie kadry pracowniczej i rozwój przedsiêbiorczoœci,
aktywizacja zawodowa kobiet.

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Europejski Fundusz Spo³eczny (EFS)
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Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFFR)

Program Operacyjny Infrastruktura i Œrodowisko

Program Operacyjny Kapita³
Ludzki

zosta³ powo³any w 1975 roku jako reakcja
na coraz g³êbsze rozbie¿noœci w rozwoju gospodarczym regionów. Dzia³alnoœæ Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego okreœla art. 160 Traktatu ustanawiaj¹cego Wspólnotê
Europejsk¹: „Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ma na celu przyczynianie siê do
korygowania podstawowych dysproporcji regionalnych we Wspólnocie poprzez udzia³ w
rozwoju i dostosowaniu strukturalnym regionów opóŸnionych w rozwoju oraz w
przekszta³caniu upadaj¹cych regionów przemys³owych”. Dzia³alnoœæ Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego koncentruje siê na nastêpuj¹cych dziedzinach:

dzia³ania na rzecz rozwoju lokalnego, zatrudnienia oraz wspierania przedsiêbiorczoœci,
zw³aszcza dzia³alnoœci ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw
inwestycje produkcyjne umo¿liwiaj¹ce tworzenie lub utrzymywanie trwa³ego
zatrudnienia,
rozwój infrastruktury regionalnej i lokalnej,
rozwój turystyki oraz inwestycje w dziedzinie kultury,
ochrona i poprawa stanu œrodowiska,
rozwój spo³eczeñstwa informacyjnego.
Wspomniane wy¿ej fundusze s¹ tak naprawdê narzêdziem finansuj¹cym ró¿nego rodzaju

przedsiêwziêcia. Aby siêganie do brukselskiej sakwy przebiega³o sprawnie, musia³y jeszcze
powstaæ tak zwane krajowe dokumenty programowe opisuj¹ce co, jak i dla kogo. Ich
opracowanie to ju¿ zadanie pañstw, które mog¹ ze wsparcia korzystaæ.

G³ównym dokumentem okreœlaj¹cym kierunki i wysokoœæ wsparcia finansowego ze strony
funduszy na realizacjê zamierzeñ rozwojowych w Polsce w latach 2007-2013 jest Narodowa
Strategia Spójnoœci (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia). Narodowa Strategia Spójnoœci
(NSS) to dokument strategiczny okreœlaj¹cy priorytety i obszary wykorzystania oraz system
wdra¿ania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego oraz Funduszu Spójnoœci w Polsce w ramach bud¿etu UE na lata
2007-2013.

£¹czna suma œrodków zaanga¿owanych w realizacjê NSS w latach 2007-2013 wyniesie
oko³o 85,6 mld euro, z czego 67,3 mld euro bêdzie pochodzi³o z bud¿etu UE.

Narodowa Strategia Spójnoœci bêdzie realizowana za pomoc¹ programów operacyjnych,
czyli dokumentów opisuj¹cych dok³adnie na co i na jakich zasadach udzielane bêdzie wsparcie.
Oto programy, które bêd¹ funkcjonowaæ w latach 2007-2013:

Program Operacyjny Infrastruktura i Œrodowisko,
Program Operacyjny Kapita³ Ludzki,
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka,
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej,
Program Operacyjny Pomoc Techniczna,
Programy Europejskiej Wspó³pracy Terytorialnej,
16 regionalnych programów (1 dla ka¿dego z województw).

Celem programu jest poprawa atrakcyjnoœci inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój
infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu œrodowiska, zdrowia,
zachowaniu to¿samoœci kulturowej i rozwijaniu spójnoœci terytorialnej. Dzia³ania bêd¹
realizowane przede wszystkim w sektorach: œrodowisko, transport, energetyka. £¹czna
wielkoœæ œrodków finansowych zaanga¿owanych w realizacjê Programu wyniesie 37,6 mld
euro, z czego wk³ad unijny (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundusz Spójnoœci)
wynosiæ bêdzie 27,9 mld euro, zaœ wk³ad krajowy – 9,7 mld euro.

Celem g³ównym Programu jest wzrost zatrudnienia i spójnoœci spo³ecznej. Zgodnie
z za³o¿eniami Strategii Lizboñskiej oraz celami polityki spójnoœci krajów unijnych, Program

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
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bêdzie koncentrowa³ wsparcie na nastêpuj¹cych obszarach: zatrudnienie, edukacja, integracja
spo³eczna, rozwój potencja³u adaptacyjnego pracowników i przedsiêbiorstw, a tak¿e
zagadnienia zwi¹zane z budow¹ sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich
szczebli i wdra¿aniem zasady dobrego rz¹dzenia. Ca³oœæ kwoty, jak¹ przewidziano na realizacjê
Programu, wynosi prawie 11,5 mld euro, w tym unijny wk³ad finansowy (Europejski Fundusz
Spo³eczny) to ponad 9,7 mld euro, pozosta³¹ czêœæ stanowi¹ œrodki krajowe.

Celem g³ównym Programu jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne
przedsiêbiorstwa. Zadanie to bêdzie realizowane poprzez dzia³ania maj¹ce na celu zwiêkszenie
innowacyjnoœci przedsiêbiorstw, wzrost konkurencyjnoœci polskiej nauki, zwiêkszenie roli
nauki w rozwoju gospodarczym, zwiêkszenie udzia³u innowacyjnych produktów polskiej
gospodarki w rynku miêdzynarodowym, wzrost wykorzystania technologii informacyjnych
i komunikacyjnych w gospodarce. Na realizacjê Programu zostanie przeznaczonych ponad 9,7
mld euro. Ze œrodków Unii Europejskiej bêdzie pochodzi³o 8,3 mld euro (ca³a kwota pochodzi
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

Celem g³ównym Programu jest: „przyspieszenie tempa rozwoju spo³eczno – gospodarczego
Polski Wschodniej w zgodzie z zasad¹ zrównowa¿onego rozwoju”. Cel g³ówny Programu
osi¹gany bêdzie przez stymulowanie rozwoju konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy,
zwiêkszenie dostêpu do Internetu szerokopasmowego w Polsce Wschodniej, rozwój wybranych
funkcji metropolitalnych miast wojewódzkich, poprawê dostêpnoœci i jakoœci powi¹zañ
komunikacyjnych województw Polski Wschodniej oraz zwiêkszenie roli zrównowa¿onej
turystyki w gospodarczym rozwoju makroregionu. Pula œrodków przeznaczonych na Program z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego obejmuje kwotê ok. 2,27 mld euro, w tym
ok. 992 mln euro specjalnych œrodków przeznaczonych decyzj¹ Rady Europejskiej dla
najbiedniejszych regionów Unii Europejskiej (UE-25). Pozosta³a kwota, tj. ok. 1,3 mld euro
zosta³a przyznana przez Rz¹d RP, z ogólnej puli œrodków z EFRR przyznanych dla Polski.

Cele szczegó³owe Programu to zapewnienie sprawnej realizacji Narodowej Strategii Spójnoœci
oraz wsparcie przygotowania przysz³ych interwencji funduszy strukturalnych, skuteczne
rozpowszechnianie informacji i promocja NSS oraz zapewnienie odpowiedniego przep³ywu
i wymiany informacji pomiêdzy uczestnikami procesu realizacji NSS. £¹czna wielkoœæ œrodków
finansowych zaanga¿owanych w realizacjê Programu to 607,9 mln euro, z czego wk³ad unijny
wynosiæ bêdzie 516,7 mln euro, zaœ wk³ad krajowy 91,2 mln euro.

W ramach Europejskiej Wspó³pracy Terytorialnej realizowane bêd¹ programy wspó³pracy
transgranicznej programy wspó³pracy transnarodowej oraz programy wspó³pracy
miêdzyregionalnej. Polska alokacja na realizacjê programów wyniesie 557,8 mln euro
Dodatkowe 173,3 mln euro zostanie przeznaczonych przez Polskê na wspó³pracê transgraniczn¹
z pañstwami nie nale¿¹cymi do Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Instrumentu
S¹siedztwa i Partnerstwa.

Ka¿de polskie województwo posiada w³asny regionalny program rozwoju (tzw. regionalny
program operacyjny), w ramach którego o dotacje Unii Europejskiej bêd¹ ubiegaæ siê podmioty
z danego województwa. Zakres programów regionalnych obejmuje przekrojowo wszystkie
dziedziny gospodarki, a wiêc wsparcie przedsiêbiorstw i otoczenia biznesu, infrastrukturê
drogow¹ i komunaln¹, œrodowisko, kulturê, edukacjê i sport, infrastrukturê spo³eczn¹ i zdrowia.
W zale¿noœci od potrzeb województwa, jego specyfiki spo³eczno-gospodarczej oraz poziomu

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Programy wspó³pracy miêdzynarodowej i miêdzyregionalnej (INTERREG IV)

.

Regionalne Programy Operacyjne
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rozwoju alokacje finansowe s¹ zró¿nicowane. Regionalny Program Operacyjny Woj.
Zachodniopomorskiego dysponuje œrodkami wysokoœci 835.437.299 euro.

Poszukiwanie mo¿liwoœci dofinansowania sprowadza siê wiêc do wyboru konkretnego
programu w ramach którego bêdziemy sk³adali wniosek. W rozdziale drugim niniejszej
publikacji szczegó³owo opisujemy wszystkie dzia³ania w ramach powy¿szych programów,
z których mog¹ korzystaæ przedsiêbiorcy. W tym miejscu jeszcze jedna bardzo wa¿na uwaga.
Otrzymanie wsparcia z konkretnego programu w niektórych przypadkach wcale nie wi¹¿e siê
z koniecznoœci¹ z³o¿enia wniosku we w³asnym imieniu do konkretnej instytucji zajmuj¹cej siê
wyp³acaniem dofinansowania. Czasami jesteœmy tak zwanym odbiorc¹ koñcowym, co znaczy,
¿e bierzemy udzia³ na przyk³ad w projekcie szkoleniowym, do którego zostaliœmy zaproszeni
przez instytucjê, która to zdoby³a dofinansowanie z funduszy UE. Wówczas nie musimy
analizowaæ czy dobrze wype³niamy dokumentacjê i czy do dobrego programu sk³adamy
wniosek – po prostu bierzemy udzia³ w przedsiêwziêciu finansowanym z funduszy UE – ich
konkretne pochodzenie nie jest wówczas dla nas istotne. Dzieje siê tak najczêœciej przy tak
zwanych projektach miêkkich – na przyk³ad z zakresu podnoszenia kwalifikacji i umiejêtnoœci.

W niniejszym rozdziale przedstawimy wizytówki najwa¿niejszych programów i dzia³añ,
w ramach których przedsiêbiorcy mog¹ ubiegaæ siê o dofinansowanie inwestycji, szkoleñ
i doradztwa oraz przedsiêwziêæ proeksportowych. Osobny podrozdzia³ poœwiêcony jest
dzia³aniom adresowanym do osób pragn¹cych dopiero za³o¿yæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹
i szukaj¹cym tzw. wsparcia „na start”. Tabele maj¹ charakter informacyjny i stanowi¹ jedynie
tzw. mapê dostêpnych mo¿liwoœci. By dokonaæ wyboru w³aœciwego programu nale¿y zapoznaæ
siê ze szczegó³owym opisem wybranego dzia³ania i dokumentami programowymi, które
znajduj¹ siê na wskazanych przez nas stronach internetowych, gdy¿ dopiero w oparciu
drobiazgow¹ analizê kryteriów dostêpu i kosztów kwalifikowanych mo¿na uzyskaæ odpowiedŸ
czy planowana inwestycja/przedsiêwziêcie ma szanse na dofinansowanie. Nie podajemy
równie¿ terminów sk³adania wniosków ze wzglêdu na brak ustaleñ w d³u¿szej perspektywie
czasowej. Przyj¹æ jednak mo¿na, ¿e nabory ci¹g³e i konkursy og³aszane bêd¹ 1-2 razy w roku a¿
do wyczerpania dostêpnych alokacji.

UWAGA! Spoœród 16 wojewódzkich programów regionalnych przedstawiamy jedynie RPO
woj. zachodniopomorskiego ze wzglêdu na regionalny charakter dzia³añ naszej instytucji
i zak³adany przez nas zasiêg niniejszej publikacji. Rozwi¹zania przyjête w poszczególnych
województwach mog¹ co do kryteriów dostêpu (np. czas prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej
w przypadku mikroprzedsiêbiorstw) ró¿niæ siê miêdzy sob¹. Informacje o pozosta³ych RPO
mo¿na odnaleŸæ na stronach internetowych serwisów urzêdów marsza³kowskich ka¿dego
województwa. Ich wykaz znajduje siê na portalu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Równie¿ w przypadku komponentu
regionalnego Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki opis dzia³añ dotyczy regu³ przyjêtych
w województwie zachodniopomorskim.

2. WYKAZ DOSTÊPNYCH PROGRAMÓW I DZIA£AÑ DLA PRZEDSIÊBIORCÓW
W LATACH 2007-2013, CZYLI GDZIE S¥ PIENI¥DZE

http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/NSS/programy/.



Regionalny Program Operacyjny Woj. Zachodniopomorskiego

1. Gospodarka – Innowacje - Technologie

1.1 Wzrost konkurencyjnoœci przedsiêbiorstw poprzez innowacyjne inwestycje

1.1.1 Inwestycje w mikroprzedsiêbiorstwa
Schemat A
Schemat B „Ma³e dotacje”

Mikroprzedsiêbiorstwa
Uwaga: w przypadku mikroprzedsiêbiorstw, których siedziba i lokalizacja projektu znajduje siê na
obszarach wiejskich, a wysokoœæ dofinansowania wynosi do 300 tys. z³ w³aœciwym jest Program
Rozwoju Obszarów Wiejskich

Projekty inwestycyjne zlokalizowane na terenie województwa zachodniopomorskiego
poprawiaj¹ce konkurencyjnoœæ przedsiêbiorstwa poprzez:
1. rozszerzenie zakresu dzia³alnoœci gospodarczej,
2. dywersyfikacjê produkcji lub œwiadczenia us³ug przedsiêbiorstwa poprzez

wprowadzenie nowych dodatkowych produktów i us³ug,zmianê produktu lub us³ugi,
3. dzia³ania maj¹ce na celu dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego

lub zmianê w sposobie œwiadczenia us³ug,
4. uruchomienie dzia³alnoœci nowopowsta³ego przedsiêbiorstwa

60% ca³kowitych wydatków kwalifikowanych
40% ca³kowitych wydatków kwalifikowanych w przypadku dzia³alnoœci transportowej

Maksymalnie 1 mln z³ – SchematA
Maksymalnie 60% wydatków kwalifikowanych – Schemat B (wartoœæ ca³kowita
inwestycji do 200 tys. z³)

Zachodniopomorski Urz¹d Marsza³kowski

http://www.rpo.wzp.pl

9

2.1 Dzia³ania inwestycyjne

Program
Priorytet/Oœ
Dzia³anie
Poddzia³anie

Beneficjenci

Typy projektów

Poziom
dofinansowania
Wysokoœæ
dofinansowania

Instytucja
Strony www

Regionalny Program Operacyjny Woj. Zachodniopomorskiego

1. Gospodarka – Innowacje - Technologie

1.1 Wzrost konkurencyjnoœci przedsiêbiorstw poprzez innowacyjne inwestycje

1.1.2 Inwestycje w ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa

Ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa
Projekty inwestycyjne zlokalizowane na terenie województwa zachodniopomorskiego
poprawiaj¹ce konkurencyjnoœæ przedsiêbiorstwa poprzez:
1. rozszerzenie zakresu dzia³alnoœci gospodarczej;
2. dywersyfikacjê produkcji lub œwiadczenia us³ug przedsiêbiorstwa poprzez

wprowadzenie nowych dodatkowych produktów i us³ug, zmianê produktu lub us³ugi;
3. dzia³ania maj¹ce na celu dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego

lub zmianê w sposobie œwiadczenia us³ug;
4. uruchomienie dzia³alnoœci nowopowsta³ego przedsiêbiorstwa.

60% ca³kowitych wydatków kwalifikowanych w przypadku ma³ych przedsiêbiorstw
50% ca³kowitych wydatków kwalifikowanych w przypadku œrednich przedsiêbiorstw
40% ca³kowitych wydatków kwalifikowanych w przypadku dzia³alnoœci transportowej

Maksymalnie 2 mln z³

Zachodniopomorski Urz¹d Marsza³kowski

http://www.rpo.wzp.pl

Program
Priorytet/Oœ
Dzia³anie
Poddzia³anie
Beneficjenci
Typy projektów

Poziom
dofinansowania

Wysokoœæ
dofinansowania
Instytucja

Strony www
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Regionalny Program Operacyjny Woj. Zachodniopomorskiego

1. Gospodarka – Innowacje - Technologie

1.1 Wzrost konkurencyjnoœci przedsiêbiorstw poprzez innowacyjne inwestycje

1.1.3 Inwestycje MSPw nowe technologie

Mikro-, ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa
Innowacyjne projekty inwestycyjne zlokalizowane na terenie województwa
zachodniopomorskiego, tzn. projekty zak³adaj¹ce wdro¿enie nowej technologii w postaci
prawa w³asnoœci przemys³owej lub us³ugi badawczo-rozwojowej stosowanej w œwiecie
nie d³u¿ej ni¿ 5 lat. Dodatkowo zakup us³ug szkoleniowych bezpoœrednio zwi¹zanych
z realizacj¹ inwestycji.
60% ca³kowitych wydatków kwalifikowanych w przypadku mikro- i ma³ych
przedsiêbiorstw
50% ca³kowitych wydatków kwalifikowanych w przypadku œrednich
40% ca³kowitych wydatków kwalifikowanych w przypadku dzia³alnoœci
transportowej
Maksymalnie 4 mln z³

Zachodniopomorski Urz¹d Marsza³kowski

http://www.rpo.wzp.pl

Program
Priorytet/Oœ
Dzia³anie
Poddzia³anie
Beneficjenci
Typy projektów

Poziom
dofinansowania

Wysokoœæ
dofinansowania
Instytucja

Strony www

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

1. Poprawa konkurencyjnoœci sektora rolnego i leœnego

1.2.3 Zwiêkszanie wartoœci dodanej podstawowej produkcji rolnej i leœnej

-

Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadaj¹ca osobowoœci
prawnej, która:
- posiada zarejestrowan¹ dzia³alnoœæ w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do

obrotu produktów rolnych;
- dzia³a jako przedsiêbiorca wykonuj¹cy dzia³alnoœæ jako mikro-, ma³e lub œrednie

przedsiêbiorstwo lub przedsiêbiorstwo zatrudniaj¹ce mniej ni¿ 750 pracowników lub
posiadaj¹ce obrót nieprzekraczaj¹cy 200 mln euro.

Przedsiêbiorstwa dzia³aj¹ce w zakresie œciœle okreœlonym przez rozporz¹dzenie Ministra
Rolnictwa – miêdzy innymi projektów w zakresie przetwórstwa i wyrobu niektórych
produktów rolnych.

Pomoc finansowa mo¿e byæ przyznana na inwestycje obejmuj¹ce w szczególnoœci:
1. Inwestycje materialne:

a. budowê, rozbudowê, nadbudowê, przebudowê lub remont po³¹czony
z modernizacj¹ budynków lub budowli stanowi¹cych infrastrukturê
zak³adów przetwórstwa lub handlu hurtowego produktami rolnymi;

b. zakup lub instalacjê maszyn lub urz¹dzeñ do przetwarzania, magazynowania lub
przygotowania produktów do sprzeda¿y;

c. zakup lub instalacjê aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzêtu do sterowania
procesem produkcji lub magazynowania;

d. zakup specjalistycznych œrodków transportu;
e. zakup lub instalacjê urz¹dzeñ s³u¿¹cych poprawie ochrony œrodowiska.

2. Inwestycje niematerialne.

Program
Priorytet/Oœ

Dzia³anie
Poddzia³anie
Beneficjenci

Typy projektów
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Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

3. Jakoœæ ¿ycia na obszarach wiejskich i ró¿nicowanie gospodarki wiejskiej

3. Jakoœæ ¿ycia na obszarach wiejskich i ró¿nicowanie gospodarki wiejskiej

3.1.1 Ró¿nicowanie w kierunku dzia³alnoœci nierolniczej

3.1.2 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiêbiorstw

-

-

Osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r.
o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników jako rolnik, ma³¿onek rolnika lub domownik.

Osoba fizyczna lub osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadaj¹ca
osobowoœci prawnej, która podejmuje albo wykonuje we w³asnym imieniu jako
mikroprzedsiêbiorca dzia³alnoœc gospodarcz¹ podlegaj¹c¹ przepisom o swobodzie
dzia³alnoœci gospodarczej albo przepisom o systemie oœwiaty.

Pomocy udziela siê z tytu³u podjêcia lub rozwoju dzia³alnoœci w zakresie us³ug dla
gospodarstw rolnych lub leœnictwa, us³ug dla ludnoœci, sprzeda¿y hurtowej i detalicznej,
rzemios³a lub rêkodzielnictwa, robót i us³ug budowlanych lub instalacyjnych, us³ug
turystycznych oraz zwi¹zanych ze sportem, rekreacj¹ i wypoczynkiem, us³ug
transportowych, us³ug komunalnych, przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych
produktów leœnych, magazynowania lub przechowywania towarów, wytwarzania
produktów energetycznych z biomasy, rachunkowoœci, doradztwa lub us³ug
informatycznych, wynajmowania pokoi w budynku mieszkalnym oraz sprzeda¿y
posi³ków domowych lub œwiadczenia innych us³ug zwi¹zanych z pobytem turystów
w gospodarstwie rolnym.

Projekty inwestycyjne zwi¹zane z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiêbiorstw,
dzia³aj¹cych w zakresie: us³ug dla gospodarstw rolnych lub leœnictwa, us³ug dla ludnoœci,
sprzeda¿y hurtowej i detalicznej, rzemios³a lub rêkodzielnictwa, us³ug budowlanych oraz

50% kosztów kwalifikowanych projektu

Maksymalnie 100 tys. z³

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

http://www.arimr.gov.pl

Program

Program

Priorytet/Oœ

Priorytet/Oœ

Dzia³anie

Dzia³anie

Poddzia³anie

Poddzia³anie

Beneficjenci

Beneficjenci

Typy projektów

Typy projektów

Poziom
dofinansowania

Wysokoœæ
dofinansowania

Instytucja

Strony www

50, 40 lub 25 % zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowanych w zale¿noœci od
wielkoœci przedsiêbiorstwa i rodzaju wykonywanej dzia³alnoœci.

Poziom
dofinansowania

Pomoc wyp³aca siê do wysokoœci limitu, który w okresie realizacji programu wynosi 20
mln z³ na jednego beneficjenta, przy czym wysokoœæ pomocy przyznanej na jedn¹
operacjê nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ 100 tys. z³.

Wysokoœæ
dofinansowania

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji RolnictwaInstytucja

http://www.arimr.gov.plStrony www
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Do 100 tys. z³ w przypadku utworzenia co najmniej 1 miejsca pracy.
Do 200 tys. z³ w przypadku utworzenia co najmniej 2 miejsc pracy.
Do 300 tys. z³ w przypadku utworzenia co najmniej 3 miejsc pracy.

Wysokoœæ
dofinansowania

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji RolnictwaInstytucja

http://www.arimr.gov.plStrony www

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

4. Inwestycje w innowacyjne przedsiêwziêcia

4.1 Wsparcie wdro¿eñ wyników prac B+R (dzia³anie integralne z dzia³aniem
1.4 Wsparcie projektów celowych)
-

Mikro-, mali i œredni przedsiêbiorcy

W ramach Dzia³añ 1.4-4.1 POIG wspierane bêd¹ projekty celowe.
Projekt celowy sk³ada siê z dwóch integralnych czêœci: prac badawczych (badañ
przemys³owych) i prac rozwojowych oraz wdro¿enia wyników tych prac.

Zgodnie z map¹ pomocy regionalnej MRR – od 30% do 70% w ramach czêœci
inwestycyjnej.
Do 50% wydatków kwalifikuj¹cych siê do objêcia wsparciem – w ramach czêœci
doradczej.

Maksymalnie – 20 mln z³

PolskaAgencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci

http://www.parp.gov.pl

Program
Priorytet/Oœ
Dzia³anie

Poddzia³anie

Beneficjenci

Typy projektów

Poziom
dofinansowania

Wysokoœæ
dofinansowania
Instytucja

Strony www

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

4. Inwestycje w innowacyjne przedsiêwziêcia

4.3. Kredyt technologiczny

Program
Priorytet/Oœ
Dzia³anie

instalacyjnych, us³ug turystycznych oraz zwi¹zanych ze sportem, rekreacj¹
i wypoczynkiem, us³ug transportowych, us³ug komunalnych, przetwórstwa produktów
rolnych lub jadalnych produktów leœnych, magazynowania lub przechowywania
towarów, wytwarzania produktów energetycznych z biomasy, rachunkowoœci, doradztwa
lub us³ug informatycznych.

50% kosztów kwalifikowanych projektuPoziom
dofinansowania

-Poddzia³anie
Mikro-, ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa poprzez Bank Gospodarstwa KrajowegoBeneficjenci

Wsparcie inwestycji w zakresie wdra¿ania nowych technologii poprzez udzielenie MSP
kredytu technologicznego z mo¿liwoœci¹ czêœciowej sp³aty ze œrodków Funduszu
Kredytu Technologicznego w formie premii technologicznej. Kredytowane bêd¹ projekty
realizowane przez podmioty bezpoœrednio korzystaj¹ce ze wsparcia, tj. inwestycje
dokonywane przez MSP polegaj¹ce na wdro¿eniu nowej technologii w³asnej lub nabytej,
sfinansowanej kredytem technologicznym.

Typy projektów
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Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

4. Inwestycje w innowacyjne przedsiêwziêcia

4. Inwestycje w innowacyjne przedsiêwziêcia

4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

4.5. Wsparcie inwestycji o du¿ym znaczeniu dla gospodarki

-

4.5.1. Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym

przedsiêbiorcy

Przedsiêbiorcy

Inwestycje polegaj¹ce na zakupie lub wdro¿eniu nowych rozwi¹zañ technologicznych
stosowanych na œwiecie nie d³u¿ej ni¿ 3 lata, lub na zakupie lub wdro¿eniu technologii,
której stopieñ rozprzestrzenienia na œwiecie w danej bran¿y nie przekracza 15%, których
rezultatem bêdzie powstanie i wprowadzenie na rynek nowego lub znacz¹co ulepszonego
produktu (wyrobu lub us³ugi). Projekty polegaj¹ce na:
1. utworzeniu nowego przedsiêbiorstwa,
2. rozbudowie istniej¹cego przedsiêbiorstwa,
3. dywersyfikacji produkcji przedsiêbiorstwa poprzez wprowadzenie nowych

dodatkowych produktów
4. dokonywaniu zasadniczych zmian ca³oœciowego procesu produkcyjnego istniej¹cego

przedsiêbiorstwa.

Nowe inwestycje o charakterze innowacyjnym obejmuj¹ce zakup lub wdro¿enie
rozwi¹zania technologicznego, które jest stosowane na œwiecie przez okres nie d³u¿szy
ni¿ 3 lata lub stopieñ jego rozprzestrzenienia na œwiecie w danej bran¿y nie przekracza
15% wartoœci sprzeda¿y oraz spe³niaj¹ce poni¿sze warunki:

- wzrost zatrudnienia netto nie mniejszy ni¿ 200 osób.

Zgodnie z map¹ pomocy regionalnej MRR – od 30% do 70%
wartoœci kosztów kwalifikowanych.

15% wydatków kwalifikowanych

Minimalna kwota wsparcia na nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
wynosi 2,4 miliona z³otych. Maksymalna kwota wsparcia na czêœæ inwestycyjn¹ projektu
wynosi 40 milionów z³otych. Wartoœæ wydatków kwalifikuj¹cych siê do objêcia
wsparciem na nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym wynosi nie
mniej ni¿ 8 milionów z³otych i nie wiêcej ni¿ 160 milionów z³otych.

Wydatki kwalifikowane nie mniejsze ni¿ 160 mln z³

Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci

Ministerstwo Gospodarki

http://www.parp.gov.pl

http://www.mg.gov.pl

Program

Program

Priorytet/Oœ

Priorytet/Oœ

Dzia³anie

Dzia³anie

Poddzia³anie

Poddzia³anie

Beneficjenci

Beneficjenci

Typy projektów

Typy projektów

Poziom
dofinansowania

Poziom
dofinansowania

Wysokoœæ
dofinansowania

Wysokoœæ
dofinansowania

Instytucja

Instytucja

Strony www

Strony www
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Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

4. Inwestycje w innowacyjne przedsiêwziêcia

8. Spo³eczeñstwo informacyjne – zwiêkszanie innowacyjnoœci gospodarki

4.5. Wsparcie inwestycji o du¿ym znaczeniu dla gospodarki

8.1. Wspieranie dzia³alnoœci gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

4.5.2. Wsparcie inwestycji w sektorze us³ug nowoczesnych
przedsiêbiorcy

-

Przedsiêbiorcy

Mikro- i mali przedsiêbiorcy, którzy prowadz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ nie d³u¿ej ni¿
1 rok od dnia rejestracji dzia³alnoœci gospodarczej.

Nowe inwestycje obejmuj¹ce zakup œrodków trwa³ych, wartoœci niematerialnych
i prawnych oraz wzrost zatrudnienia netto nie mniejszy ni¿ 100 osób, prowadz¹ce do
utworzenia lub rozbudowy:
1. centrów us³ug wspólnych (np. finanse, ksiêgowoœæ, zarz¹dzanie zasobami ludzkim

i, administracja, zaplecze bankowe i ubezpieczeniowe, badania rynkowe);
2. centrów IT (np. rozwój oprogramowania, testowanie aplikacji, projektowanie

i wdra¿anie sieci, optymalizacja produktu, zarz¹dzanie bazami danych).

Projekty polegaj¹ce na œwiadczeniu us³ug drog¹ elektroniczn¹ (eus³ugi) i wytworzeniu
produktów cyfrowych, niezbêdnych do œwiadczenia tych us³ug, realizowany przez okres
nie d³u¿szy ni¿ 24 miesi¹ce. Dofinansowanie nie mo¿e byæ udzielone na projekty maj¹ce
na celu œwiadczenie us³ug hostingu oraz rejestracji i utrzymania domen
internetowych.

30% wartoœci wydatków kwalifikowanych – w przypadku Centrów Us³ug Wspólnych
i Centrów IT. W przypadku Centrów B+R – ustalany zgodnie z map¹ pomocy regionalnej
MRR.

Maksymalnie 85 %

1. Na czêœæ inwestycyjn¹ projektu - intensywnoœæ wsparcia jest ustalana zgodnie z map¹
pomocy regionalnej, tj. mo¿e wynieœæ od 30 do 70% wartoœci wydatków
kwalifikowanych w zale¿noœci od lokalizacji inwestycji i wielkoœci aplikuj¹cego
przedsiêbiorstwa.

2. Na czêœæ szkoleniow¹ – nie mo¿e przekroczyæ 1 mln z³ i 45% wartoœci wydatków
kwalifikowanych czêœci szkoleniowej projektu dla ma³ych przedsiêbiorstw, 35% dla
œrednich przedsiêbiorstw i 25% dla innych przedsiêbiorstw.

3. Na czêœæ doradcz¹ – nie mo¿e przekroczyæ 600 tys. z³ oraz 50% wartoœci kosztów
tych us³ug.

Minimalnie 20 tys. z³ wartoœci wydatków kwalifikowanych
Maksymalnie 1 mln z³ wartoœci wydatków kwalifikowanych

Ministerstwo Gospodarki

PolskaAgencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci

http://www.mg.gov.pl

http://www.parp.gov.pl

Program

Program

Priorytet/Oœ

Priorytet/Oœ

Dzia³anie

Dzia³anie

Poddzia³anie

Poddzia³anie

Beneficjenci

Beneficjenci

Typy projektów

Typy projektów

Poziom
dofinansowania

Poziom
dofinansowania

Wysokoœæ
dofinansowania

Wysokoœæ
dofinansowania

Instytucja

Instytucja

Strony www

Strony www
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Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

8. Spo³eczeñstwo informacyjne – zwiêkszanie innowacyjnoœci gospodarki

8. Spo³eczeñstwo informacyjne – zwiêkszanie innowacyjnoœci gospodarki

8.2. Wspieranie wdra¿ania elektronicznego biznesu typu B2B

8.4. Zapewnienie dostêpu do Internetu na etapie „ostatniej mili”

-

-

Mikro-, mali lub œredni przedsiêbiorcy wspó³pracuj¹cy na zasadzie zawartych umów, z co
najmniej dwoma innymi przedsiêbiorcami, planuj¹cy wspó³pracê biznesow¹ w oparciu
o rozwi¹zania elektroniczne.

Mikro-, mali i œredni przedsiêbiorcy
Organizacje pozarz¹dowe non-profit

Przedsiêwziêcia o charakterze technicznym, informatycznym i organizacyjnym, które
prowadz¹ do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej, obejmuj¹cych
trzy lub wiêcej przedsiêbiorstw.

W ramach tego dzia³ania przewiduje siê projekty polegaj¹ce na dofinansowaniu budowy
dedykowanej infrastruktury teleinformatycznej stworzonej pomiêdzy najbli¿szym lub
najbardziej efektywnym punktem dystrybucji Internetu a grup¹ (-ami) docelow¹ (-ymi).
Na obszarze gminy mo¿e byæ realizowany wiêcej ni¿ 1 projekt tego typu.

Intensywnoœæ wsparcia jest zró¿nicowana w zale¿noœci od m.in. statusu przedsiêbiorcy,
lokalizacji projektu i kategorii wydatków kwalifikowanych.

Maksymalnie 70%

Minimalnie 20 tys. z³ wsparcia na projekt
Maksymalnie 2 mln z³ wsparcia na projekt

Minimalnie – 30 tys. z³

PolskaAgencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci

W³adza Wdra¿aj¹ca Programy Europejskie

http://www.parp.gov.pl

http://www.wwpwp.gov.pl

Program

Program

Priorytet/Oœ

Priorytet/Oœ

Dzia³anie

Dzia³anie

Poddzia³anie

Poddzia³anie

Beneficjenci

Beneficjenci

Typy projektów

Typy projektów

Poziom
dofinansowania

Poziom
dofinansowania

Wysokoœæ
dofinansowania

Wysokoœæ
dofinansowania
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Program Operacyjny Infrastruktura i Œrodowisko

4. Przedsiêwziêcia dostosowuj¹ce przedsiêbiorstwa do wymogów

4.2 Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami w przedsiêbiorstwach

-

Ma³e, œrednie i du¿e przedsiêbiorstwa

1. Zastêpowanie surowców pierwotnych surowcami wtórnymi z odpadów.
2. Ograniczanie iloœci wytwarzanych odpadów.
3.Ograniczenie energoch³onnoœci procesu produkcyjnego z wy³¹czeniem produkcji

energii w wysokosprawnej kogeneracji.
4. Ograniczenie wodoch³onnoœci procesu produkcyjnego.

30 %

Minimalna wartoœæ projektu – 8 mln z³
Maksymalna wartoœæ dofinansowania – 20 mln z³
Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej

http://www.nfosigw.gov.pl

Program
Priorytet/Oœ
Dzia³anie
Poddzia³anie

Beneficjenci

Typy projektów

Poziom
dofinansowania
Wysokoœæ
dofinansowania
Instytucja

Strony www
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Program Operacyjny Infrastruktura i Œrodowisko

4. Przedsiêwziêcia dostosowuj¹ce przedsiêbiorstwa do wymogów ochrony
œrodowiska
4.3. Wsparcie dla przedsiêbiorstw w zakresie wdra¿ania Najlepszych
Dostêpnych Technik (BAT)
-

Ma³e, œrednie i du¿e przedsiêbiorstwa
1. Zmiany technologii s³u¿¹ce eliminowaniu szkodliwych oddzia³ywañ i uci¹¿liwoœci
poprzez zapobieganie i ograniczanie ³adunku zanieczyszczeñ do œrodowiska np.
modernizacja i/lub wymiana elektrofiltrów, uk³adów i instalacji odpylania, i/lub
odsiarczania.
2. Zmiany technologii s³u¿¹ce zmniejszeniu zapotrzebowania na energiê, wodê oraz
surowce, ze szczególnym uwzglêdnieniem wtórnego wykorzystania ciep³a odpadowego
oraz eliminacji wytwarzania odpadów z wy³¹czeniem inwestycji w zakresie budowy
i przebudowy jednostek wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji.
3. Zmiany technologii ukierunkowane na ograniczenie wielkoœci emisji niektórych
substancji i zu¿ycia energii do poziomu okreœlonego w przepisach krajowych
i wspólnotowych oraz w dokumentach referencyjnych BAT np. przebudowa instalacji
ciep³owniczych w celu dostosowania do BAT (z wyj¹tkiem wysokosprawnej
kogeneracji).
4. Inwestycje w urz¹dzenia ograniczaj¹ce emisje do œrodowiska (tzw. urz¹dzenia „koñca
rury”), których zastosowanie jest niezbêdne dla spe³nienia zaostrzaj¹cych siê standardów
emisyjnych lub granicznych wielkoœci emisji.
5. Inwestycje w celu spe³nienia wymogów pozwolenia zintegrowanego.

30 %

Minimalna wartoœæ projektu – 8 mln z³
Maksymalna wartoœæ dofinansowania – 20 mln z³

Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej

http://www.nfosigw.gov.pl
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Program Operacyjny Infrastruktura i Œrodowisko

4. Przedsiêwziêcia dostosowuj¹ce przedsiêbiorstwa do wymogów ochrony
œrodowiska

4.4 Wsparcie dla przedsiêbiorstw w zakresie gospodarki wodnoœciekowej

-

Ma³e, œrednie i du¿e przedsiêbiorstwa
1. Inwestycje maj¹ce na celu zmniejszenie zu¿ycia wody oraz iloœci substancji
niebezpiecznych odprowadzanych wraz ze œciekami poprzez np. przebudowê ci¹gu
technologicznego ograniczaj¹c¹ iloœæ produkowanych œcieków i/lub ³adunków
zanieczyszczeñ odprowadzanych do zbiornika;
2. Budowa lub modernizacja oczyszczalni lub podczyszczalni œcieków przemys³owych

Program
Priorytet/Oœ

Dzia³anie
Poddzia³anie
Beneficjenci
Typy projektów

30%Poziom
dofinansowania

Minimalna wartoœæ projektu – 8 mln z³
Maksymalny poziom dofinansowania – 20 mln z³

Wysokoœæ
dofinansowania

Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki WodnejInstytucja

http://www.nfosigw.gov.plStrony www



17

Program Operacyjny Infrastruktura i Œrodowisko

4. Przedsiêwziêcia dostosowuj¹ce przedsiêbiorstwa do wymogów ochrony
œrodowiska
4.5 Wsparcie dla przedsiêbiorstw w zakresie ochrony powietrza

-

Ma³e, œrednie i du¿e przedsiêbiorstwa
1. Modernizacja lub rozbudowa instalacji spalania paliw i systemów ciep³owniczych.
2. Modernizacja urz¹dzeñ lub wyposa¿enie instalacji spalania paliw w urz¹dzenia
lub instalacje do ograniczenia emisji zanieczyszczeñ gazowych i py³owych.
3. Konwersja instalacji spalania paliw na rozwi¹zania przyjazne œrodowisku.

Program
Priorytet/Oœ

Dzia³anie
Poddzia³anie

Beneficjenci
Typy projektów

30%Poziom
dofinansowania

Minimalna wartoœæ projektu – 8 mln z³
Maksymalny poziom dofinansowania – 20 mln z³

Wysokoœæ
dofinansowania

Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki WodnejInstytucja

http://www.nfosigw.gov.plStrony www

Program Operacyjny Infrastruktura i Œrodowisko

4. Przedsiêwziêcia dostosowuj¹ce przedsiêbiorstwa do wymogów ochrony œrodowiska

4.6 Wsparcie dla przedsiêbiorstw prowadz¹cych dzia³alnoœæ w zakresie odzysku
i unieszkodliwiania odpadów innych ni¿ komunalne

-

Ma³e, œrednie i du¿e przedsiêbiorstwa

1. Budowa, rozbudowa lub modernizacje instalacji do odzysku, w tym recyklingu lub
unieszkodliwiania odpadów pou¿ytkowych lub niebezpiecznych, ze szczególnym
uwzglêdnieniem obiektów, które mog¹ pe³niæ funkcje us³ugowe, zgodnie z krajowym
i wojewódzkimi planami gospodarki odpadami, dla po³o¿onych w pobli¿u jednostek
gospodarczych, które nie mog¹ unikn¹æ wytwarzania podobnych typów odpadów.
2. Budowa, rozbudowa lub modernizacja instalacji do przekszta³cania odpadów w celu
u³atwienia magazynowania i transportu odpadów oraz przygotowania ich do odzysku lub
unieszkodliwiania.
3. Budowa, rozbudowa lub modernizacja instalacji do zbierania lub magazynowani
a odpadów, w szczególnoœci odpadów niebezpiecznych.

30 %

Minimalna wartoœæ projektu – 8 mln z³
Maksymalny poziom dofinansowania – 20 mln z³
Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej

http://www.nfosigw.gov.pl

Program
Priorytet/Oœ
Dzia³anie
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Program Operacyjny Infrastruktura i Œrodowisko

9. Infrastruktura energetyczna przyjazna œrodowisku i efektywnoœæ energetyczna

9.1 Wysokosprawne wytwarzanie energii

-

M.in. przedsiêbiorcy

1. Budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciep³a
w skojarzeniu, w wyniku której jednostki te bêd¹ spe³nia³y wymogi dla wysokosprawnej
kogeneracji okreœlone w dyrektywie 2004/8/WE.
2. Budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania ciep³a, w wyniku której jednostki
te zostan¹ zast¹pione jednostkami wytwarzania energii w skojarzeniu spe³niaj¹cymi

wymogi dla wysokosprawnej kogeneracji okreœlone w dyrektywie 2004/8/WE.

Od 30% do 50%, w zale¿noœci od lokalizacji inwestycji regionalnej.
65% dla ma³ego przedsiêbiorstwa
55% dla œredniego przedsiêbiorstwa
45% dla du¿ego przedsiêbiorstwa

Minimalna wartoœæ projektu – 10 mln z³
Maksymalna kwota wsparcia – 30 mln z³
Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej

http://www.nfosigw.gov.pl

Program
Priorytet/Oœ
Dzia³anie

Poddzia³anie

Beneficjenci

Typy projektów
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dofinansowania

Wysokoœæ
dofinansowania
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Program Operacyjny Infrastruktura i Œrodowisko

9. Infrastruktura energetyczna przyjazna œrodowisku i efektywnoœæ energetyczna

9.2 Efektywna dystrybucja energii i efektywnoœæ energetyczna

-

m.in. przedsiêbiorcy
1. Budowa (w miejscu istniej¹cego systemu) lub przebudowa sieci dystrybucyjnych
œredniego, niskiego i wysokiego napiêcia, maj¹ca na celu ograniczenie strat
sieciowych.
Do dofinansowania bêd¹ kwalifikowaæ siê wy³¹cznie te projekty dotycz¹ce sieci
elektroenergetycznych, które wyka¿¹ ograniczenie strat energii o co najmniej 30% w
ramach projektu.
2. Budowa (w miejscu istniej¹cego systemu) lub przebudowa sieciciep³owniczych
oraz wêz³ów cieplnych poprzez stosowanie energooszczêdnych technologii

Maksymalnie 85% wydatków kwalifikowanych. Uwaga! Rzeczywisty poziom
dofinansowania, odnosz¹cy siê do ca³kowitego kosztu inwestycji, bêdzie zazwyczaj
kszta³towaæ siê na zdecydowanie ni¿szym poziomie.

Minimalna wartoœæ projektu – 20 mln z³
Maksymalna kwota wsparcia – 50 mln z³

Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej

http://www.nfosigw.gov.pl

Program
Priorytet/Oœ
Dzia³anie
Poddzia³anie

Beneficjenci
Typy projektów
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dofinansowania

Wysokoœæ
dofinansowania

Instytucja
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Program Operacyjny Infrastruktura i Œrodowisko

9. Infrastruktura energetyczna przyjazna œrodowisku i efektywnoœæ energetyczna

9.4 Wytwarzanie energii ze Ÿróde³ odnawialnych

-

m.in. przedsiêbiorcy

1. Budowa farmy wiatrowej.
2. Budowa elektrowni wodnej o mocy do 10 MW.
3. Budowa elektrowni na biomasê lub biogaz.
4. Budowa ciep³owni geotermalnej.
5. Instalacja kolektorów s³onecznych.

Od 30% do 50%, w zale¿noœci od lokalizacji inwestycji regionalnej.
65% dla ma³ego przedsiêbiorstwa, w ramach inwestycji œrodowiskowej.
55% dla œredniego przedsiêbiorstwa, w ramach inwestycji œrodowiskowej.
45% dla du¿ego przedsiêbiorstwa, w ramach inwestycji œrodowiskowej.

Minimalna wartoœæ projektu: 20 mln z³, z zastrze¿eniem nastêpuj¹cych wyj¹tków:
- dla inwestycji w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z biomasy lub biogazu
– 10 mln z³;
- dla inwestycji w zakresie budowy lub rozbudowy ma³ych elektrowni wodnych
– 10 mln z³.
Maksymalna kwota wsparcia – 40 mln z³.
Instytut Paliw i Energii Odnawialnej

http://www.ipieo.pl
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9. Infrastruktura energetyczna przyjazna œrodowisku i efektywnoœæ energetyczna

9.5 Wytwarzanie biopaliw ze Ÿróde³ odnawialnych

-

Przedsiêbiorcy
1. Budowa zak³adu/instalacji do produkcji biokomponentów tj. ester metylowy kwasów
t³uszczowych.
2. Budowa instalacji do produkcji biogazu.

Od 30% do 50%, w zale¿noœci od lokalizacji inwestycji regionalnej.

Minimalna wartoœæ projektu – 20 mln z³
Maksymalna kwota dofinansowania – 30 mln z³

Instytut Paliw i Energii Odnawialnej

http://www.ipieo.pl

Program
Priorytet/Oœ
Dzia³anie
Poddzia³anie

Beneficjenci
Typy projektów

Poziom
dofinansowania

Wysokoœæ
dofinansowania
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Strony www
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Program Operacyjny Infrastruktura i Œrodowisko

9. Infrastruktura energetyczna przyjazna œrodowisku i efektywnoœæ energetyczna

10. Bezpieczeñstwo energetyczne, w tym dywersyfikacja Ÿróde³ energii

9.6 Sieci u³atwiaj¹ce odbiór energii ze Ÿróde³ odnawialnych

10.2 Budowa systemów dystrybucji gazu ziemnego na terenach niezgazyfikowanych
i modernizacja istniej¹cych sieci dystrybucji.

-

-

m.in. przedsiêbiorcy

przedsiêbiorcy

Budowa i modernizacja sieci umo¿liwiaj¹cych przy³¹czenie jednostek wytwarzania
energii elektrycznej ze Ÿróde³ odnawialnych do Krajowego Systemu
Elektroenergetycznego.

1. Budowa sieci dystrybucji gazu ziemnego na terenach niezgazyfikowanych oraz
modernizacja istniej¹cych sieci dystrybucji, przede wszystkim na terenach Polski
pó³nocno-wschodniej.
2. Zakup lub budowa urz¹dzeñ i obiektów technicznych zapewniaj¹cych prawid³ow¹
pracê systemów dystrybucyjnych gazu ziemnego.

Maksymalnie 85% Uwaga! Rzeczywisty poziom dofinansowania, odnosz¹cy siê do
ca³kowitego kosztu inwestycji, bêdzie zazwyczaj kszta³towaæ siê na zdecydowanie
ni¿szym poziomie

Od 30% do 50%, w zale¿noœci od lokalizacji inwestycji regionalnej.

Minimalna wartoœæ projektu: 20 mln z³

Minimalna wartoœæ projektu 8 mln z³.

Instytut Paliw i Energii Odnawialnej

Instytut Nafty i Gazu

http://www.ipieo.pl

http://www.inig.pl
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Wysokoœæ
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Strony www

Program Operacyjny Infrastruktura i Œrodowisko

10. Bezpieczeñstwo energetyczne, w tym dywersyfikacja Ÿróde³ energii

10.3 Rozwój przemys³u dla odnawialnych Ÿróde³ energii

-

przedsiêbiorcy
Budowa zak³adów do produkcji urz¹dzeñ wytwarzania:
1. energii elektrycznej z wiatru, wody w ma³ych elektrowniach wodnych do 10MW,
biomasy, biogazu
2. ciep³a przy wykorzystaniu biomasy oraz energii geotermalnej i s³onecznej
3. energii elektrycznej i ciep³a w kogeneracji przy wykorzystaniu wy³¹cznie biomasy lub
energii geotermalnej
4. biokomponentów oraz biopaliw stanowi¹cych samoistne paliwa, z wy³¹czeniem
urz¹dzeñ do produkcji biopaliw stanowi¹cych mieszanki z paliwami ropopochodnymi,
czystego oleju roœlinnego oraz do produkcji bioetanolu z produktów rolnych.

Od 30% do 50%, w zale¿noœci od lokalizacji inwestycji regionalnej.

Minimalna wartoœæ projektu -20 mln z³.
Maksymalnie -30 mln z³

Program
Priorytet/Oœ
Dzia³anie
Poddzia³anie

Beneficjenci
Typy projektów

Poziom
dofinansowania
Wysokoœæ
dofinansowania
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Regionalny Program Operacyjny Woj. Zachodniopomorskiego

1. Gospodarka – Innowacje - Technologie

1.3. Zaawansowane us³ugi wsparcia dla przedsi êbiorstw

1.3.1. Specjalistyczne doradztwo dla MSP

Mikro-, ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa

1.Doradztwo w zakresie wykorzystywania zaawansowanych technologii
informatycznych w przedsiêbiorstwie.
2. Doradztwo w zakresie opracowania strategii rozwoju przedsiêbiorstwa.
3. Doradztwo w zakresie pozyskiwania zewnêtrznego finansowania
na rozwój dzia³alnoœci – z wy³¹czeniem finansowania o charakterze
udzia³owym – w szczególnoœci:
a. poszukiwanie zewnêtrznego finansowania inwestycji;
b. strategia finansowania inwestycji (potencjalne Ÿród³a finansowania).
4. Doradztwo w zakresie jakoœci, w szczególnoœci:
a. projektowania, wdra¿ania i doskonalenia systemów
zarz¹dzania jakoœci¹ i zarz¹dzania œrodowiskowego (w tym koszty certyfikacji);
b. uzyskiwania i odnawiania certyfikatów zgodnoœci dla
wyrobów, us³ug, surowców, maszyn i urz¹dzeñ, aparatury
kontrolno – pomiarowej lub kwalifikacji personelu;
c. wydawania deklaracji zgodnoœci producenta, w zakresie okreœlonym w lit. b.
5. Doradztwo w zakresie planowania inwestycyjnego,
w tym zwi¹zane z przygotowywaniem:
a. biznes planu inwestycji;
b. studium wykonalnoœci inwestycji;
c. ocena wp³ywu inwestycji na œrodowisko;
d. dokumentacji technicznej inwestycji.

Instytut Paliw i Energii Odnawialnej

http://www.ipieo.pl

Program
Priorytet/Oœ
Dzia³anie
Poddzia³anie

Beneficjenci

Typy projektów

Instytucja

Strony www

2.2 Dzia³ania doradcze i szkoleniowe

Niniejszy podrozdzia³ zawiera informacje na temat dostêpnych dzia³añ tzw.”miêkkich”,
czyli œrodków umo¿liwiaj¹cych przedsiêbiorcy skorzystanie z zaawansowanych us³ug
doradczych, w tym prowadz¹cych do wdra¿ania w firmie systemów jakoœci, certyfikacji
wyrobów i ochrony w³asnoœci przemys³owej, ponadto mo¿liwoœci szkoleniowych zwi¹zanych
z podnoszeniem kwalifikacji pracowników, a tak¿e realizacji badañ rozwojowych zwi¹zanych
wdra¿aniem innowacji. Szczegó³owe warunki ubiegania siê o dofinansowanie oraz terminy
uruchomienia dzia³añ bêd¹ przedstawiane na stronach internetowych instytucji zarz¹dzaj¹cych
podawanych w poni¿szych tabelach.

50% ca³kowitych wydatków kwalifikowalnych

Minimalna wartoœæ wydatków kwalifikowalnych – 4 tys. z³
Maksymalna wartoœæ dofinansowania – 40 tys. z³
Zachodniopomorski Urz¹d Marsza³kowski

http://www.rpo.wzp.pl

Poziom
dofinansowania
Wysokoœæ
dofinansowania
Instytucja

Strony www
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Program Operacyjny Kapita³ Ludzki

2. Rozwój zasobów ludzkich i potencja³u adaptacyjnego przedsiêbiorstw oraz poprawa
stanu zdrowia osób pracuj¹cych
2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki

2.1.1. Rozwój kapita³u ludzkiego przedsiêbiorstw

Przedsiêbiorcy oraz podmioty dzia³aj¹ce na rzecz zatrudnienia lub rozwoju zasobów
ludzkich, nie bêd¹ce przedsiêbiorcami.

1. ponadregionalne zamkniête projekty szkoleñ (ogólnych i specjalistycznych)
i doradztwa dla przedsiêbiorców i ich pracowników przygotowane w oparciu
o indywidualne strategie rozwoju firm. Warunkiem uznania projektu za ponadregionalny
zamkniêty jest posiadanie przez Beneficjenta pomocy struktur organizacyjnych w co
najmniej 2 województwach.
2. ogólnopolskie otwarte projekty szkoleñ (ogólnych i specjalistycznych) i doradztwa dla
przedsiêbiorców oraz pracowników przedsiêbiorstw. Warunkiem uznania projektu za
ogólnopolski jest zapewnienie udzia³u pracowników przedsiêbiorstw z co najmniej
5 województw oraz realizacja szkoleñ w co najmniej 5 województwach.
3. studia podyplomowe dla przedsiêbiorców6 oraz pracowników
przedsiêbiorstw.

Wydatki ogólne mog¹ byæ dofinansowane do 100% ich wartoœci, z wyj¹tkiem
ponadregionalnych projektów zamkniêtych, w których s¹ dofinansowywane zgodnie
z intensywnoœci¹ pomocy publicznej na szkolenia.
W przypadku szkoleñ ogólnych:
80% mikro-, ma³e przedsiêbiorstwa;
70% œrednie przedsiêbiorstwa;
60% du¿e przedsiêbiorstwa.
W przypadku szkoleñ specjalistycznych:
45% mikro-, ma³e przedsiêbiorstwa;
35% œrednie przedsiêbiorstwa;
25% du¿e przedsiêbiorstwa.
W przypadku us³ug doradczych:
50% wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na pokrycie
kosztów doradztwa.
W przypadku studiów podyplomowych:
do 80% wydatków bezpoœrednio zwi¹zanych z realizacj¹ danych
studiów podyplomowych.

Odpowiednio do typów projektów:
1. 400 tys.z³ – 15 mln z³
2. 400 tys.z³ – 15 mln z³
3. 400 tys.z³ – 20.mln z³

Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci

http://www.parp.gov.pl

Program
Priorytet/Oœ

Dzia³anie
Poddzia³anie

Beneficjenci

Typy projektów

Poziom
dofinansowania

Wysokoœæ
dofinansowania

Instytucja

Strony www

Program Operacyjny Kapita³ Ludzki

8. Regionalne kadry gospodarki

8.1 Rozwój pracowników i przedsiêbiorstw w regionie

8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiêbiorstw

Wszystkie podmioty, z wy³¹czeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadz¹cych
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ lub oœwiatow¹ na podstawie przepisów odrêbnych)

1. Ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo zwi¹zane ze szkoleniami dla kadr
zarz¹dzaj¹cych i pracowników przedsiêbiorstw w zakresie m.in.: zarz¹dzania,
identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, organizacji pracy,

Program
Priorytet/Oœ
Dzia³anie
Poddzia³anie

Beneficjenci

Typy projektów
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zarz¹dzania BHP, elastycznych form pracy, wdra¿ania technologii produkcyjnych
przyjaznych œrodowisku, wykorzystania w prowadzonej dzia³alnoœci technologii
informacyjnych i komunikacyjnych
2. doradztwo dla mikro-, ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw, w tym dla osób
samozatrudnionych, w szczególnoœci w zakresie ekonomii, finansów, zarz¹dzania
zasobami ludzkimi lub rachunkowoœci (z wy³¹czeniem doradztwa zwi¹zanego
z procesami inwestycyjnymi)
3. szkolenia, kursy, doradztwo zawodowe skierowane do osób zatrudnionych o niskich
kwalifikacjach lub innych doros³ych osób pracuj ¹cych,

Projektodawca nie jest zobowi¹zany do wniesienia wk³adu w³asnego w celu realizacji
projektu, który nie przewiduje wydatków objêtych regu³ami pomocy publicznej.
W przypadku projektów zak³adaj¹cych wystêpowanie pomocy publicznej wymagany jest
wk³ad prywatny przedsi êbiorców.
W przypadku szkoleñ ogólnych:
80% mikro-,ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa,
60% pozostali beneficjenci pomocy
W przypadku szkoleñ specjalistycznych:
45% mikro-, ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa,
35% pozostali beneficjenci pomocy
W przypadku us³ug doradczych:
50% wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na pokrycie kosztów doradztwa.

Minimalna wartoœæ projektu, w zale¿noœci od typu:
1. 250 tys. z³
2. 100 tys. z³

Wojewódzki Urz¹d Pracy

http://www.wup.pl

Poziom
dofinansowania

Wysokoœæ
dofinansowania

Instytucja

Strony www

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii

1.4 Wsparcie projektów celowych
(dzia³anie tworzy integraln¹ ca³oœæ z dzia³aniem inwestycyjnym 4.1 Wsparcie wdro¿eñ
wyników prac B+R)
-

Mikro-, mali i œredni przedsiêbiorcy

Prowadzenie przed przedsiêbiorców projektów celowych sk³adaj¹cych siê z czêœci
badawczej (badañ przemys³owych i/lub prac rozwojowych) oraz czêœci wdro¿eniowej
(wdro¿enia wyników tych badañ lub prac w dzia³alnoœci gospodarczej przedsiêbiorcy).

70% dla mikro- lub ma³ego przedsiêbiorcy, w przypadku badañ przemys³owych oraz 45%
w przypadku prac rozwojowych.
60% dla œredniego przedsiêbiorcy, w przypadku badañ przemys³owych oraz 35% w
przypadku prac rozwojowych.

Program
Priorytet/Oœ
Dzia³anie

Poddzia³anie

Beneficjenci

Typy projektów

Poziom
dofinansowania

Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci

http://www.parp.gov.pl

Instytucja

Strony www

Kwota wsparcia na prace badawcze i rozwojowe musi byæ ni¿sza ni¿ równowartoœæ
w z³otych kwoty 7,5 miliona euro dla jednego przedsiêbiorcy na jeden projekt, a wartoœæ
wydatków kwalifikuj¹cych siê do objêcia wsparciem czêœci badawczej projektu musi
wynieœæ co najmniej 400 tys. z³ (dla wybranych województw).

Wysokoœæ
dofinansowania
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Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

5. Dyfuzja innowacji

5.4 Zarz¹dzanie w³asnoœci¹ intelektualn¹

-

Mikro-, ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa
Projekt mo¿e dotyczyæ uzyskania ochrony w³asnoœci przemys³owej lub realizacjê
ochrony:
1. wsparcie na pokrycie kosztów uzyskania ochrony w³asnoœci przemys³owej za granic¹
obejmuj¹cych koszty przygotowania zg³oszenia, op³at urzêdowych za dokonanie
zg³oszenia wynalazku/wzoru u¿ytkowego/wzoru przemys³owego, koszty prowadzenia
postêpowania przed w³aœciwym organem w celu uzyskania ochrony, koszty t³umaczenia,
koszty reprezentacji zawodowego pe³nomocnika przed danym organem w³asnoœci
przemys³owej.
2. wsparcie na pokrycie kosztów zwi¹zanych z postêpowaniem w zakresie:
a. uniewa¿nienia patentu, prawa ochronnego na wzór u¿ytkowy albo prawa z rejestracji;
b. stwierdzenia wygaœniêcia patentu, prawa ochronnego na wzór u¿ytkowy albo prawa
z rejestracji.

Na uzyskanie ochrony w³asnoœci przemys³owej:
70% dla mikro- lub ma³ego przedsiêbiorcy, jeœli wynalazek, wzór przemys³owy lub wzór
u¿ytkowy powsta³ w wyniku prowadzonych badañ przemys³owych;
60% dla œredniego przedsiêbiorcy;
45% dla mikro- lub ma³ego przedsiêbiorcy, jeœli wynalazek, wzór przemys³owy lub wzór
u¿ytkowy powsta³ w wyniku prowadzonych prac rozwojowych;
35% dla œredniego przedsiêbiorcy.
Na realizacjê ochrony w³asnoœci przemys³owej:
45% dla mikro- lub ma³ego przedsiêbiorcy wydatków kwalifikuj¹cych siê do objêcia
wsparciem;
35% dla œredniego przedsiêbiorcy.

2 tys.z³ – 400 tys.z³

Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci

http://www.parp.gov.pl

Program
Priorytet/Oœ
Dzia³anie
Poddzia³anie

Beneficjenci
Typy projektów

Poziom
dofinansowania

Wysokoœæ
dofinansowania
Instytucja

Strony www

Program Operacyjny Infrastruktura i Œrodowisko

4. Przedsiêwziêcia dostosowuj¹ce przedsiêbiorstwa do wymogów ochrony œrodowiska

4.1 Wsparcie systemów zarz¹dzania œrodowiskowego

-

Ma³e, œrednie projektów du¿e przedsiêbiorstwa
1. Wykonanie audytu niezbêdnego dla uzyskania certyfikatu/ dokonania rejestracji.
2. Uzyskanie certyfikatu/dokonanie rejestracji.
3. Doradztwo zwi¹zane z uzyskaniem certyfikatu/dokonaniem rejestracji.

50%

Maksymalny poziom dofinansowania – 400 tys. z³

Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej

http://www.nfosigw.gov.pl

Program
Priorytet/Oœ
Dzia³anie
Poddzia³anie

Beneficjenci
Typy projektów

Poziom
dofinansowania
Wysokoœæ
dofinansowania
Instytucja

Strony www



2.3 Dzia³ania proeksportowe

Fundusze na dzia³ania proeksportowe, w zale¿noœci od programu, obejmuj¹ dofinansowanie
targów o miêdzynarodowym charakterze, misji gospodarczych, a tak¿e doradztwa w zakresie
prowadzenia aktywnoœci eksportowej. W³aœciwe dzia³ania zosta³y ulokowane w Regionalnych
Programach Operacyjnych poszczególnych województw oraz krajowym Programie
Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka. Szczegó³owe warunki ubiegania siê o dofinansowanie
oraz terminy uruchomienia dzia³añ bêd¹ przedstawiane na stronach internetowych instytucji
zarz¹dzaj¹cych podawanych w poni¿szych tabelach.
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Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

6. Polska gospodarka na rynku miêdzynarodowym

6.1 Paszport do eksportu

-

Mikro-, ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa

Projekty maj¹ce na celu zwiêkszenie udzia³u eksportu w ca³kowitej sprzeda¿y,
zintensyfikowanie powi¹zañ z zagranicznymi partnerami oraz zwiêkszenie
rozpoznawalnoœci marek handlowych i firmowych na rynkach zagranicznych poprzez:
1. przygotowanie Planu rozwoju eksportu poprzez zakup zewnêtrznych us³ug doradczych
(okres jego przygotowania nie mo¿e przekroczyæ 6 miesiêcy);
2. wdro¿enie Planu rozwoju przy wykorzystaniu mo¿liwych do wyboru dzia³añ
proeksportowych (okres jego wdro¿enia nie mo¿e przekroczyæ 24 miesiêcy).

1. Maksymalnie 80% ca³kowitych wydatków kwalifikowalnych na zakup us³ug
doradczych, kwota wsparcia – 10 tys. z³.
2. Maksymalnie 50% ca³kowitych wydatków kwalifikowalnych, kwota wsparcia – 200
tys. z³.

Maksymalnie 200 tys. z³ dla jednego przedsiêbiorcy na jeden projekt.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci

http://www.parp.gov.pl

Program
Priorytet/Oœ
Dzia³anie
Poddzia³anie

Beneficjenci

Typy projektów

Poziom
dofinansowania

Wysokoœæ
dofinansowania
Instytucja

Strony www

Regionalny Program Operacyjny Woj. Zachodniopomorskiego

1. Gospodarka – Innowacje - Technologie

1.3. Zaawansowane us³ugi wsparcia dla przedsiêbiorstw

1.3.2. Promocja przedsiêbiorstw w wymiarze miêdzynarodowym

Mikro-, ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa

Wsparcie udzia³u mikro, ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw maj¹cych siedzibê na terenie
województwa zachodniopomorskiego:
1.w targach lub wystawach o miêdzynarodowym charakterze (organizowanych w kraju,
jak i za granic¹), pod warunkiem, ¿e przedsiêbiorstwo pierwszy raz uczestniczy w danych
targach lub wystawach,
2.w bran¿owych misjach gospodarczych organizowanych przy targach lub wystawach za
granic¹ (co najmniej 5 przedsiêbiorstw
posiadaj¹cych siedzibê na terenie Polski)

Program
Priorytet/Oœ
Dzia³anie
Poddzia³anie

Beneficjenci

Typy projektów



2.4 Dzia³ania „na start” dla rozpoczynaj¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹
Osobn¹ grupê potencjalnych beneficjentów funduszy UE stanowi¹ osoby, które planuj¹

uruchomienie w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej. Dla nich stworzono zupe³nie inne programy
i inne zasady ubiegania siê o dofinansowanie. Dlatego te¿ wszystkie wymienione
we wczeœniejszych podrozdzia³ach programy z nielicznymi wyj¹tkami, o których piszemy
poni¿ej, nale¿y traktowaæ jako te przeznaczone dla firm ju¿ istniej¹cych, a wiêc dla tych które
maj¹ ju¿ za sob¹ proces rejestracji.

Unia Europejska nie zostawia jednak bez wsparcia tych, którzy dopiero chc¹ stworzyæ
w³asn¹ firmê. Nale¿y pamiêtaæ tylko o jednej zasadzie. Otó¿ osoby fizyczne, które jeszcze nie
zarejestrowa³y dzia³alnoœci gospodarczej mog¹ jedynie w sposób poœredni skorzystaæ
z funduszy strukturalnych UE. Do tej pory (w latach 2004-2006) pieni¹dze „na start” mog³y
zdobyæ poprzez uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez instytucje wspieraj¹ce
biznes w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dzia³anie
2.5 „Promocja przedsiêbiorczoœci”. Niektórzy uczestnicy tych szkoleñ z zakresu ABC
przedsiêbiorczoœci mieli szanse na pozyskanie do 20 tysiêcy z³otych dotacji inwestycyjnej lub
wsparcia pomostowego – 700 z³ co miesi¹c, z mo¿liwoœci¹ wyp³acania przez rok. Ale tu uwaga:
skierowane by³y one do osób, które nie by³y zarejestrowane jako bezrobotne i nie prowadzi³y
po 1 stycznia 2004r. dzia³alnoœci gospodarczej. Ponadto instytucje realizuj¹ce projekty z zakresu
promocji przedsiêbiorczoœci mog³y stosowaæ dodatkowe kryteria naboru.

Ta forma wsparcia kontynuowana jest w latach 2007-2013. Kwota bezzwrotnej dotacji
na jak¹ mog¹ liczyæ uczestnicy tych szkoleñ roœnie nawet do 40 tysiêcy z³otych.

Osoby zainteresowane dotacj¹ „na start” nie sk³adaj¹ wniosku i biznesplanu do ¿adnej
instytucji zarz¹dzaj¹cej programami operacyjnymi. Musz¹ natomiast odnaleŸæ tzw.
„operatorów”, czyli instytucje otoczenia biznesu, które same najpierw ubiegaj¹ siê o œrodki
w drodze konkursowej i w przypadku ich otrzymania z funduszy unijnych, prowadz¹ nabór
chêtnych na wspomniane wy¿ej szkolenia po³¹czone ze wsparciem finansowym. Mo¿na to robiæ
albo poprzez kontakt z instytucjami og³aszaj¹cymi konkursy dla organizatorów szkoleñ
– w województwie zachodniopomorskim to Wojewódzki Urz¹d Pracy (http://www.wup.pl),
albo poprzez kontakt z Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej.

Na co uczestnik szkolenia mo¿e liczyæ? Sporo zale¿y od oferty jak¹ przygotuj¹
„operatorzy”. S¹ jednak pewne ogólne ramy, w których mog¹ siê one poruszaæ. Przedsiêwziêcia
finansowane s¹ z Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki w ramach dzia³ania 6.2 „Wsparcie
oraz promocja przedsiêbiorczoœci i samozatrudnienia”. Wsparcie dla osób zamierzaj¹cych
rozpocz¹æ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ (w tym na za³o¿enie spó³dzielni lub spó³dzielni socjalnej)
odbywa siê poprzez zastosowanie nastêpuj¹cych instrumentów:

doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umo¿liwiaj¹ce uzyskanie wiedzy
i umiejêtnoœci potrzebnych do za³o¿enia i prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej,
przyznanie przysz³emu przedsiêbiorcy œrodków finansowych na inwestycje (w tym
w formie spó³dzielni lub spó³dzielni socjalnej- o ile wszyscy udzia³owcy s¹ osobami, które
rozpoczê³y prowadzenie dzia³alnoœci w wyniku uczestnictwa w projekcie realizowanym

w ramach przedmiotowego Dzia³ania), do wysokoœci 40 tys.z³ (lub 20 tys.z³ na osobê
w przypadku spó³dzielni lub spó³dzielni socjalnej),

•

•
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-

20 tys. z³ – dotyczy projektów obejmuj¹cych udzia³ w targach i wystawach
10 tys. z³ - dotyczy projektów obejmuj¹cych udzia³ w bran¿owych misjach
gospodarczych

Zachodniopomorski Urz¹d Marsza³kowski

http://www.rpo.wzp.pl

Poziom
dofinansowania
Wysokoœæ
dofinansowania

Instytucja

Strony www



•

•

•

•
•
•
•

•

•

wsparcie pomostowe w okresie do 6 lub do 12 miesiêcy od dnia rozpoczêcia dzia³alnoœci
gospodarczej, obejmuj¹ce finansowe wsparcie wyp³acane miesiêcznie w kwocie nie wiêkszej
ni¿ równowartoœæ minimalnego wynagrodzenia obowi¹zuj¹cego na dzieñ wyp³acenia dotacji,
po³¹czone z doradztwem oraz pomoc¹ w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wy³¹cznie dla
osób, które rozpoczê³y dzia³alnoœæ w ramach danego projektu).
„Operatorzy” og³aszaj¹c nabór dla chêtnych wskazuj¹ do kogo w szczególnoœci bêdzie
kierowana oferta wsparcia. Wœród potencjalnych uczestników bêdzie wybierana jedna lub kilka
grup docelowych:

osoby pozostaj¹ce bez zatrudnienia przez okres co najmniej kolejnych 12 miesiêcy w ci¹gu
ostatnich dwóch lat,
kobiety (w tym zw³aszcza powracaj¹ce oraz wchodz¹ce po raz pierwszy na rynek pracy po
przerwie zwi¹zanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci),
osoby do 25 roku ¿ycia,
osoby niepe³nosprawne,
osoby po 45 roku ¿ycia,
osoby zamieszkuj¹ce, w gminach wiejskich i miejsko – wiejskich oraz mieszkañcy miast do
25 tys. mieszkañców zamierzaj¹ce podj¹æ zatrudnienie w obszarach niezwi¹zanych
z produkcj¹ roœlinn¹ lub zwierzêc¹.

Uczestnikiem szkolenia nie mog¹ zostaæ:
osoby, które posiada³y zarejestrowan¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w okresie 1 roku przed
przyst¹pieniem do projektu,
osoby, które otrzyma³y w okresie co najmniej 3 lat poprzedzaj¹cych dzieñ przyst¹pienia do
projektu œrodki na podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej pochodz¹ce z funduszy publicznych,
osoby zatrudnione u organizatora przedsiêwziêcia.

Dofinansowanie wyp³acane jest na podstawie oceny biznesplanu tworzonego w trakcie
szkolenia przez ka¿dego uczestnika. Dotacje niestety nie s¹ kierowane do wszystkich
uczestników szkolenia, a wyboru formy wsparcia dokonuje „operator” zgodnie z ustalonym
przez siebie regulaminem.

UWAGA! Oprócz wsparcia w ramach PO Kapita³ Ludzki 6.2 osoby szukaj¹ce dotacji za³o¿enie
biznesu bardzo czêsto korzystaj¹ ze wsparcia proponowanego przez urzêdy pracy osobom
zarejestrowanym jako bezrobotne w ramach tzw. Funduszu Pracy. Obie formy wsparcia
wzajemnie siê wykluczaj¹, a o szczegó³y wsparcia dla bezrobotnych nale¿y pytaæ
w powiatowym urzêdzie pracy w³aœciwym ze wzglêdu na miejsce zamieszkania.

Wyj¹tkiem wspomnianym na wstêpie podrozdzia³u, czyli programem, który dopuszcza
sk³adanie wniosków jednoczeœnie od osób ju¿ prowadz¹cych firmê, jak i od osób które dopiero
chc¹ j¹ zarejestrowaæ jest dzia³anie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiêbiorstw” w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dopuszcza ono z³o¿enie wniosku o wsparcie przez
osobê, która dopiero w trakcie oceny wniosku, b¹dŸ nawet w trakcie realizacji inwestycji planuje
zarejestrowanie dzia³alnoœci gospodarczej.

Fragment rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn.17.07.2008r. w sprawie
szczegó³owych warunków i trybu przyznawania oraz wyp³aty pomocy finansowej w ramach
dzia³ania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiêbiorstw” objêtego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007 – 2013
„Osoba fizyczna podejmuj¹ca we w³asnym imieniu dzia³alnoœæ gospodarcz¹ jest obowi¹zana
przedstawiæ zaœwiadczenie o wpisie do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej do dnia z³o¿enia:
1. pierwszego wniosku o p³atnoœæ poœredni¹ bêd¹c¹ refundacj¹ kosztów kwalifikowalnych,
przyznawan¹ po zrealizowaniu pierwszego etapu operacji – w przypadku gdy operacja bêdzie
realizowana w dwóch etapach;

•

:
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2. wniosku o p³atnoœæ ostateczn¹ bêd¹c¹ refundacj¹ kosztów kwalifikowalnych, przyznawan¹
po zrealizowaniu ca³ej operacji – w przypadku gdy operacja bêdzie realizowana w jednym
etapie”.

Co dok³adnie trzeba zrobiæ, by zdobyæ dofinansowanie z funduszy UE na rozwój firmy? Oto
kilka podstawowych zasad i wskazówek, o których warto wiedzieæ zanim zabierzemy siê za
za³atwianie czegokolwiek. W tym rozdziale znajdziesz odpowiedzi na najbardziej podstawowe
pytania: dla kogo s¹ fundusze, na co mo¿na je zdobyæ i jakie s¹ procedury otrzymywania
wsparcia. Wyjaœniamy te¿ pojêcia i zagadnienia, które sprawiaj¹ najwiêcej k³opotów tym, którzy
maj¹ z funduszami do czynienia po raz pierwszy.

Beneficjent, czyli ten kto mo¿e z³o¿yæ wniosek o przyznanie wsparcia. To s³owo kluczowe,
bo tak naprawdê od niego powinniœmy zacz¹æ sprawdzanie czy w ogóle mamy szanse na
ubieganie siê o dofinansowanie. Tak wiêc, wbrew pozorom wcale nie to, jaki mamy pomys³
i w jakiej bran¿y dzia³amy, decyduje o wyborze programu, z którego mo¿emy skorzystaæ.

UWAGA! Bardzo czêsto pojawiaj¹ siê pytania ze strony naszych klientów o to czy mo¿na siê na
przyk³ad ubiegaæ o dofinansowanie budowy domku jednorodzinnego. Oczywiœcie obowi¹zuje
tutaj fundamentalna zasada mówi¹ca o tym, i¿ Unia Europejska nie finansuje przedsiêwziêæ osób
prywatnych. Tak wiêc w gronie potencjalnych beneficjentów jakiekolwiek programu nigdy nie
zobaczymy wzmianki: w³aœciciel domu, pracownik, student itp. O wsparcie mog¹ ubiegaæ siê te
podmioty, które w jakimkolwiek stopniu przyczyni¹ siê do wzrostu poziomu i tempa rozwoju
regionu, a wiêc na przyk³ad przedsiêbiorcy (w tym osoby fizyczne prowadz¹ce jednoosobow¹
dzia³alnoœæ), samorz¹dy, organizacje pozarz¹dowe. Zupe³nie inaczej traktowane s¹ niektóre
grupy zawodowe jak rolnicy czy rybacy. Dla nich stworzono odrêbne programy i inne zasady
udzielania wsparcia. Fundusze zatem niestety nie s¹ dla wszystkich. Pierwsza fundamentalna
zasada brzmi: UE nie finansuje przedsiêwziêæ osób prywatnych (nie myliæ z osob¹ prowadz¹c¹
dzia³alnoœæ gospodarcz¹).

Przyk³adowo, definicja beneficjenta umieszczona w Regionalnym Programie
Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego (RPOWZ) brzmi:

– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadaj¹ca
osobowoœci prawnej, której ustawa przyznaje zdolnoœæ prawn¹, realizuj¹ca projekty finansowe
z bud¿etu pañstwa lub ze Ÿróde³ zagranicznych na podstawie decyzji lub umowy
o dofinansowanie projektu (Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju).

Kiedy ju¿ wiemy, ¿e jesteœmy w gronie potencjalnych beneficjentów, warto zabraæ siê za
poszukiwanie programu, w ramach którego mo¿emy z³o¿yæ wniosek o dofinansowanie. I tutaj
kolejna bardzo wa¿na uwaga. Kierowanie siê samymi nazwami dostêpnych programów nic tak
naprawdê nam nie da. Na przyk³ad w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Œrodowisko wnioski o dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony œrodowiska tylko
w nielicznych dzia³aniach mog¹ sk³adaæ przedsiêbiorcy. Z kolei Program Operacyjny
Innowacyjna Gospodarka jest stworzony miêdzy innymi z myœl¹ o przedsiêbiorcach, ale tylko
takich, którzy albo realizuj¹ bardzo kosztowne inwestycje powy¿ej 8 milionów z³otych, albo
pracuj¹ wraz z jednostkami badawczymi nad rozpoczêciem produkcji bardzo innowacyjnego

3. ZASADY I PROCEDURY UBIEGANIA SIÊ O DOFINANSOWANIE ZE ŒRODKÓW
UE, CZYLI JAK ZDOBYÆ PIENI¥DZE

3.1 Beneficjent – kto to i kto mo¿e nim byæ

Beneficjent
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temu co chcemy robiæ, ale pierwsze co powinniœmy w takiej sytuacji zrobiæ, to sprawdziæ opis
dzia³ania w uszczegó³owieniach programów. Na szczêœcie podzia³ programów w latach
2007-2013 nie jest zbyt skomplikowany, mo¿emy wiêc przyj¹æ, ¿e zdecydowan¹ wiêkszoœæ
funduszy na najczêstsze rodzaje inwestycji przedsiêbiorcy bêd¹ pozyskiwaæ w ramach
Regionalnych Programów Operacyjnych w³aœciwych dla ka¿dego z województw.

Przy wyborze w³aœciwego dzia³ania bardzo istotny z punktu widzenia przedsiêbiorców jest
podzia³ na mikro, ma³e oraz œrednie firmy. Fundusze rozdzielane s¹ bowiem najczêœciej
w oparciu o kryterium wielkoœci firmy ubiegaj¹cej siê o wsparcie. Po raz kolejny, wbrew
pozorom, nie jest wiêc istotne to, w jakiej bran¿y dzia³amy. W pierwszej kolejnoœci powinniœmy
odpowiedzieæ sobie na pytanie do jakiej kategorii przedsiêbiorstw zalicza siê nasza firma.

Zgodnie z Za³¹cznikiem I do Rozporz¹dzenia Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego
2004 r. zmieniaj¹cego Rozporz¹dzenie (WE) nr 70/2001 wyodrêbnia siê nastêpuj¹ce kategorie
przedsiêbiorstw:

– œrednie przedsiêbiorstwo to przedsiêbiorstwo, które:
- zatrudnia mniej ni¿ 250 pracowników oraz
- jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub ca³kowity bilans roczny nie

przekracza 43 milionów euro;
– ma³e przedsiêbiorstwo to przedsiêbiorstwo, które:

- zatrudnia mniej ni¿ 50 pracowników oraz
- jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub ca³kowity bilans roczny nie

przekracza 10 milionów euro;
- mikroprzedsiêbiorstwo to przedsiêbiorstwo, które:

- zatrudnia mniej ni¿ 10 pracowników oraz
- jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub ca³kowity bilans roczny nie

przekracza 2 milionów euro.
Jak widaæ, forma prawna przedsiêbiorstwa nie decyduje o przynale¿noœci do którejœ z kategorii.
Pod uwagê brane s¹ dane dotycz¹ce zatrudnienia i obrotu firmy. Wype³niaj¹c wniosek nale¿y
jednak podaæ te dane za trzy ostatnie lata (o ile firma dzia³a ju¿ przez ten okres).

UWAGA! Oceniaj¹c kategoriê w³asnej firmy pamiêtamy o nastêpuj¹cej zasadzie: W przypadku,
gdy na ostatni dzieñ bilansu dane przedsiêbiorstwo przekracza lub spada poni¿ej progu
zatrudnienia lub pu³apu finansowego okreœlaj¹cego jego kategoriê uzyskanie lub utrata statusu
œredniego, ma³ego lub mikroprzedsiêbiorstwa nastêpuje tylko wówczas, gdy zjawisko to
powtórzy siê w ci¹gu dwóch kolejnych lat.

Na koniec praktyczna uwaga dotycz¹ca sposobu obliczania zatrudnienia w firmie. Liczba
zatrudnionych osób w przedsiêbiorstwie odpowiada liczbie rocznych jednostek roboczych
(RJR), tj. liczbie pracowników zatrudnionych na pe³nych etatach w ci¹gu jednego roku (³¹cznie z
w³aœcicielem) wraz z liczb¹ pracowników zatrudnionych na niepe³nych etatach oraz liczb¹
pracowników sezonowych (etatowych), które s¹ u³amkowymi czêœciami jednostek RJR.
Personel sk³ada siê z:

pracowników;
osób pracuj¹cych dla przedsiêbiorstwa, podlegaj¹cych mu i uwa¿anych za pracowników na
mocy przepisów prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego;
w³aœcicieli – kierowników;
partnerów prowadz¹cych regularn¹ dzia³alnoœæ w przedsiêbiorstwie i czerpi¹cych z niego
korzyœci finansowe.

Praktykanci lub studenci odbywaj¹cy szkolenie zawodowe na podstawie umowy o praktyce lub
szkoleniu zawodowym nie wchodz¹ w sk³ad personelu. Okres trwania urlopu macierzyñskiego
lub wychowawczego nie jest wliczany.

W regionalnych programach na lata 2007-2013 istotn¹ kwesti¹ w przypadku
mikroprzedsiêbiorstw jest lokalizacja firmy, która chce staraæ siê o dofinansowanie.

œrednie przedsiêbiorstwo

ma³e przedsiêbiorstwo

mikroprzedsiêbiorstwo

•
•

•
•
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Upraszczaj¹c, mo¿emy przyj¹æ zasadê, ¿e mikroprzedsiêbiorcy, którzy maj¹ swoj¹ siedzibê
i adres zamieszkania w miejscowoœciach poni¿ej 5 tys. mieszkañców automatycznie przypisani
s¹ do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wyj¹tkiem jest sytuacja, gdy takie
mikroprzedsiêbiorstwo chce zdobyæ dofinansowanie przekraczaj¹ce kwotê 300 tysiêcy z³otych.
Wówczas kwalifikuje siê do Regionalnego Programu Operacyjnego.

Wsparcie przedsiêbiorstw w ramach funduszy UE w przewa¿aj¹cej wiêkszoœci przypadków
nie jest przydzielane w ramach ci¹g³ego naboru wniosków. Ka¿dy przedsiêbiorca ubiegaj¹cy siê
o wsparcie musi mieæ œwiadomoœæ, ¿e staje do og³aszanych cyklicznie konkursów. ¯eby
otrzymaæ dofinansowanie musi byæ lepszy od konkurencji.

Ogólna zasada mówi o tym, i¿ przedsiebiorca najpierw musi spe³niæ ogólne warunki
konkursu i kryteria dostêpu stawiane przez instytucjê prowadz¹c¹ nabór wniosków, a nastêpnie
musi zdobyæ tak¹ liczbê punktów na kolejnych etapach oceny, która zapewni mu wysokie
miejsce na tak zwanej liœcie rankingowej. Mamy wiêc do czynienia z typow¹ rywalizacj¹ miêdzy
poszczególnymi przedsiêbiorcami, im wiêcej punktów otrzyma wniosek, tym wiêksza szansa na
dofinansowanie. Oznacza to, ¿e niestety nie wszyscy, którzy wystartuj¹ w konkursie i zdobêd¹
minimaln¹ liczbê wymaganych punktów, otrzymaj¹ dofinansowanie. Opisana powy¿ej
procedura obowi¹zuje w zdecydowanej wiêkszoœci dzia³añ.

Oto przyk³adowy przebieg konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego i czas rozpatrywania wniosków.

Jak wynika z powy¿szego schematu czas oczekiwania od momentu z³o¿enia wniosku
o dofinansowanie do podpisania umowy o dofinansowanie mo¿e zajmowaæ 5-6 miesiêcy. Dla
przedsiêbiorcy startuj¹cego w konkursie oznacza to koniecznoœæ planowania inwestycji z doœæ
du¿ym wyprzedzeniem, bowiem wniosek o dofinansowanie sk³ada siê tylko i wy³¹cznie na
inwestycje, które przedsiêbiorca dopiero zamierza zrealizowaæ.

Fakt udzia³u w konkursie oznacza równie¿, ¿e przedsiêbiorca musi zdawaæ sobie sprawê, ¿e
jego pomys³ biznesowy bêdzie poddany szczegó³owej analizie, a za konkretne informacje
i wskaŸniki umieszczone we wniosku otrzyma okreœlon¹ liczbê punktów. Zdobyte punkty

3.2 Pamiêtaj, ¿e startujesz w konkursie
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decyduj¹ o miejscu na liœcie rankingowej i tym samym o mo¿liwoœci otrzymania wsparcia.
Oczywiœcie ju¿ na etapie przygotowywania dokumentacji konkursowej przedsiêbiorca ma
wgl¹d w wytyczne dotycz¹ce sposobu punktacji wniosków. Jest wiêc w stanie przeprowadziæ
wstêpn¹ analizê swoich szans. W ka¿dym programie punktowane kryteria mog¹ siê ró¿niæ, ale
dla uproszczenia nale¿y przyj¹æ, ¿e najczêœciej priorytetowo traktowane s¹ inwestycje
innowacyjne, a wiêc wprowadzaj¹ce nowe produkty i us³ugi lub zasadnicze zmiany
w dotychczasowym sposobie produkcji lub œwiadczenia us³ugi ju¿ na poziomie
przedsiêbiorstwa oraz przyczyniaj¹ce siê do wzrostu zatrudnienia. Poza tym du¿o punktów
mo¿na zdobyæ za efektywnoœæ ekonomiczn¹ inwestycji oraz udowodnienie tak zwanej trwa³oœci
realizacji projektu.

Planuj¹c inwestycjê w naszej firmie musimy pamiêtaæ, ¿e niektóre nasze przedsiêwziêcia
i pomys³y ju¿ od samego pocz¹tku nie maj¹ szans na otrzymanie wsparcia. Dzieje siê tak,

poniewa¿ Unia Europejska przydzielaj¹c pañstwom fundusze strukturalne wyznacza kilka
podstawowych zasad, które póŸniej znajduj¹ odzwierciedlenie w krajowych wytycznych. Oto
one:

To podstawowy warunek ubiegania siê o dofinansowanie. W praktyce jego spe³nienie
wygl¹da nastêpuj¹co: przedsiêbiorca we wniosku opisuje przedsiêwziêcie, które zamierza
zrealizowaæ. Nie mo¿e zatem staraæ siê o zwrot kosztów ju¿ poniesionych. Jeœli jego wniosek
zostanie pozytywnie oceniony, dopiero wówczas ma gwarancjê, ¿e planowane wydatki
wymienione we wniosku bêd¹ przedmiotem dofinansowania.

Definicja nowej inwestycji z rozporz¹dzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia
11.10.2007r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych
programów operacyjnych
Nowa inwestycja obejmuje:
1. Inwestycjê w œrodki trwa³e oraz wartoœci niematerialne i prawne zwi¹zane z:
a) utworzeniem nowego przedsiêbiorstwa,
b) rozbudow¹ istniej¹cego przedsiêbiorstwa,
c) dywersyfikacj¹ produkcji przedsiêbiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych
produktów lub
d) zasadnicz¹ zmian¹ dotycz¹c¹ procesu produkcyjnego w istniej¹cym przedsiêbiorstwie;
2. Nabycie œrodków trwa³ych bezpoœrednio zwi¹zanych z przedsiêbiorstwem, które zosta³
zamkniête lub zosta³oby zamkniête, gdyby zakup nie nast¹pi³, przy czym œrodki nabywane s¹
przez inwestora niezale¿nego od zbywcy.
Now¹ inwestycj¹ zgodnie z rozporz¹dzeniem nie jest natomiast:
1. Inwestycja prowadz¹ca wy³¹cznie do odtworzenia zdolnoœci produkcyjnych;
2. Nabycie udzia³ów lub akcji przedsiêbiorstwa.

Istotnym warunkiem jest wygenerowanie przez planowan¹ przez przedsiêbiorcê inwestycjê
nowych miejsc pracy. Przez „tworzenie nowych miejsc pracy zwi¹zanych z now¹ inwestycj¹”
nale¿y rozumieæ przyrost netto liczby pracowników w stosunku do œredniej z poprzednich 12
miesiêcy, w wyniku realizacji nowej inwestycji, w okresie trzech lat od dnia jej zakoñczenia. Do
liczby pracowników wlicza siê pracowników zatrudnionych w pe³nym wymiarze czasu pracy w
okresie jednego roku, pracowników zatrudnionych w niepe³nym wymiarze czasu pracy oraz
pracowników sezonowych, w przeliczeniu na pe³ny wymiar czasu pracy.

Instytucja prowadz¹ca nabór wniosków wskazuje jakie konkretne typy projektów mog¹
podlegaæ dofinansowaniu. Oznacza to, ¿e nie ka¿da nowa inwestycja mo¿e byæ przedmiotem

3.3 Nie ka¿da inwestycja mo¿e otrzymaæ wsparcie

Tylko nowe inwestycje

Tylko okreœlone typy projektów
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przedmiotem dofinansowania, ale tylko taka, które mieœci siê w typie wskazanym w
dokumentacji konkursowej. Najczêœciej na wsparcie mog¹ liczyæ inwestycje, dziêki którym
firma ma zrobiæ jakiœ zdecydowany krok na przód. Odpadaj¹ wiêc inwestycje „odtworzeniowe”
polegaj¹ce na przyk³ad tylko na wymianie starych maszyn na nowe.
Oto wymagane typy projektów w ramach RPOWZ:

rozszerzenie zakresu dzia³alnoœci gospodarczej,
dywersyfikacja produkcji lub œwiadczenia us³ug przedsiêbiorstwa poprzez wprowadzenie
nowych dodatkowych produktów i us³ug,
zmiana produktu lub us³ugi,
dzia³ania maj¹ce na celu dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub
zmianê w sposobie œwiadczenia us³ug,
uruchomienie dzia³alnoœci nowopowsta³ego przedsiêbiorstwa.

Jak wiêc mo¿na zauwa¿yæ, tylko inwestycje przyczyniaj¹ce siê do zdecydowanego rozwoju
przedsiêbiorstwa i podniesienia jego konkurencyjnoœci, czy to w pocz¹tkowej fazie, czy w
póŸniejszej fazie jego funkcjonowania, mog¹ byæ przedmiotem sk³adanego wniosku.

To kolejny warunek, który wymusza na przedsiêbiorcach koniecznoœæ planowania inwestycji z
du¿ym wyprzedzeniem. Najczêœciej przedsiêbiorcy czekaj¹ kilka miesiêcy na wyniki konkursu
i ostateczn¹ odpowiedŸ instytucji oceniaj¹cej wniosek. Natomiast firmy, które nie chc¹ lub nie
mog¹ ze wzglêdu na swoje potrzeby i plany czekaæ na ostateczn¹ odpowiedŸ instytucji
oceniaj¹cej wniosek mog¹ rozpocz¹æ realizacjê swojego projektu najwczeœniej dzieñ po dniu
z³o¿eniu wniosku o dofinansowanie, jednak czyni¹ to na w³asne ryzyko nie znaj¹c wyników
konkursu, a wiêc bez gwarancji zwrotu poniesionych kosztów.

Terminy realizacji inwestycji lub jej kolejnych etapów musimy umieœciæ w harmonogramie
we wniosku, nale¿y wiêc planowaæ j¹ racjonalnie, z uwzglêdnieniem powy¿szych zasad.

Zanim wiêc zdecydujemy siê na start w konkursie, a wiêc zanim zabierzemy siê za wype³nianie
wniosku o dofinansowanie i wszystkich niezbêdnych za³¹czników, musimy szczegó³owo
zapoznaæ siê z warunkami konkursu. Przede wszystkim chodzi tutaj o znajomoœæ ograniczeñ
finansowych, bowiem instytucja prowadz¹ca nabór wniosków wskazuje jaki powinien byæ
minimalny i maksymalny poziom kosztów inwestycji. Kolejna rzecz, któr¹ trzeba
zweryfikowaæ, to maksymalny poziom wsparcia na jaki mo¿na liczyæ. W tym miejscu warto
zapoznaæ siê z tak zwan¹ map¹ pomocy regionalnej. Na niej zaznaczono jaki procentowy poziom
dofinansowania obowi¹zuje w poszczególnych województwach.

•
•

•
•

•

Nie ruszaj od razu z inwestycj¹

Zanim rozpoczniesz wype³nianie wniosku
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UWAGA! W przypadku mikroprzedsiêbiorstw i ma³ych firm poziom wsparcia automatycznie
roœnie o 20 punktów procentowych, a w przypadku firm œrednich o 10 punktów procentowych
(z wyj¹tkiem firm dzia³aj¹cych w sektorze transportu). Zatem ostateczny poziom wsparcia na
jakie mo¿na liczyæ w województwie zachodniopomorskim to 60% zwrotu poniesionych
kosztów w przypadku mikroprzedsiêbiorstw i ma³ych przedsiêbiorstw oraz 50% w przypadku
œrednich.

Do roku 2009 obowi¹zywa³a tylko jedna zasada finansowania inwestycji realizowanych w
ramach funduszy UE, stanowi¹ca spor¹ niedogodnoœæ dla przedsiêbiorców – zasada refundacji
kosztów. Oznacza³a koniecznoœæ wstêpnego ca³kowitego poniesienia kosztów realizacji
inwestycji przez beneficjenta. Dofinansowanie wyp³acane by³o natomiast po zakoñczeniu
inwestycji, po przedstawieniu kopii rachunków i faktur potwierdzaj¹cych poniesienie wydatków
oraz po zaakceptowaniu sprawozdañ i wniosku o p³atnoœæ przez instytucjê zarz¹dzaj¹c¹.
W niektórych programach i dzia³aniach inwestycyjnych istnia³a mo¿liwoœæ wnioskowania
o p³atnoœci poœrednie, po zakoñczeniu poszczególnych etapów inwestycji lub jeœli trwa³a ona

3.4 Zaliczki i refundacja kosztów
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powy¿ej 3 miesiêcy. Od 2009 roku w ramach wiêkszoœci og³aszanych konkursów dla
przedsiêbiorców wprowadzono równie¿ mo¿liwoœæ wystêpowania po podpisaniu umowy o
p³atnoœci zaliczkowe. Oznacza to w praktyce przekazanie przedsiêbiorcy czêœci przyznanego
dofinansowania – na ogó³ do 70% przys³uguj¹cej zgodnie z umow¹ kwoty dofinansowania w
formie zaliczki, przy czym pozosta³a kwota dofinansowania nadal stanowi refundacjê czêœci
wydatków kwalifikowanych poniesionych wczeœniej przez przedsiêbiorcê. Wyp³ata zaliczki w
zale¿noœci od programu i dzia³ania nastêpuje w jednej lub kilku transzach, przy czym wyp³ata
kolejnej transzy uzale¿niona jest od prawid³owego rozliczenia poprzednich.

Nale¿y pamiêtaæ, i¿ ju¿ na etapie sk³adania wniosku nale¿y wskazaæ z jakich Ÿróde³
finansowany bêdzie projekt przed wyp³at¹ dofinansowania. Dotyczy to zarówno wydatków
kwalifikowanych, jak i nieobjêtych dofinansowaniem. W szczególnoœci, jeœli przedsiêbiorca
bêdzie wspó³finansowa³ projekt z zewnêtrznych Ÿróde³ – nale¿y wskazaæ w jakiej wysokoœci
oraz z jakich Ÿróde³ zewnêtrznych zamierza korzystaæ. Najczêœciej odbywa siê to za pomoc¹
promesy kredytowej, która jest dokumentem zabezpieczaj¹cym zarówno dla instytucji
oceniaj¹cej wniosek, jak i dla banku. Z jednej strony bowiem bank zobowi¹zuje siê do udzielenia
nam kredytu na okreœlonych przez siebie warunkach. Dla instytucji oceniaj¹cej wniosek z kolei
promesa jest gwarancj¹, ¿e przedsiêbiorca ruszy z inwestycj¹ w przypadku pozytywnej
odpowiedzi oraz sygna³em, ¿e pomys³ zosta³ oceniony pozytywnie pod wzglêdem finansowym
przez specjalistów zewnêtrznych. W przypadku œrodków trwa³ych mo¿liwe jest równie¿
przed³o¿enie promesy leasingowej.

Zarówno w projektach inwestycyjnych, jak i szkoleniowych ustanawiane jest
zabezpieczenie prawid³owej realizacji umowy o dofinansowanie projektu. Charakter
zabezpieczenia zale¿y od wartoœci projektu. Mo¿liwe formy wniesienia zabezpieczenia to
najczêœciej, w przypadku, gdy wartoœæ dofinansowania przyznanego nie przekracza 1mln z³,
weksel in blanco wraz z deklaracj¹ wekslow¹. Natomiast, gdy wartoœæ dofinansowania
przekracza 1mln z³ zabezpieczenie ustanawiane jest w jednej z nastêpuj¹cych form: weksel in
blanco z porêczeniem wekslowym banku; porêczenie bankowe; gwarancja bankowa; gwarancja
ubezpieczeniowa; porêczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoœci
(Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275); zastaw na papierach wartoœciowych emitowanych przez Skarb
Pañstwa lub jednostkê samorz¹du terytorialnego; zastaw rejestrowy na zasadach okreœlonych w
przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów; hipoteka.

Niestety, nie ka¿dy wydatek, który przedsiêbiorca chcia³by ponieœæ w zwi¹zku z realizacj¹
inwestycji, mo¿e byæ przedmiotem dofinansowania. Dla u³atwienia oceny i konstruowania
bud¿etu inwestycji, instytucja oceniaj¹ca wniosek zawsze podaje jakie koszty uznaje za tak
zwane wydatki kwalifikowane. Ich lista stanowi zawsze element dokumentacji konkursowej.
Wydatki kwalifikowane w poszczególnych programach zawsze mieszcz¹ siê w katalogu
wydatków okreœlonych prawem UE.

Rozporz¹dzenie Rady nr 1260/1999 zawiera przepisy wyznaczaj¹ce podstawowe zasady
dotycz¹ce dzia³ania funduszy strukturalnych, w tym dotycz¹ce kwalifikowalnoœci (art. 30
Kwalifikacje). W Rozporz¹dzeniu 448/2004 z dnia 10 marca 2004 r. zmieniaj¹cym
rozporz¹dzenie Komisji nr 1685/2000 w sprawie szczegó³owych zasad wdra¿ania
rozporz¹dzenia Rady nr 1260/1999 w zakresie uznawania wydatków na dzia³ania
wspó³finansowane z funduszy strukturalnych, w dwunastu zasadach zosta³y szczegó³owo
uregulowane kwestie kwalifikowania (uznawania) wydatków refundowanych
wspó³finansowanych z Funduszy Strukturalnych. Ponadto w za³¹cznikach do Uzupe³nieñ
Programów Operacyjnych znalaz³y siê zasady kwalifikowalnoœci wydatków, okreœlane w
odniesieniu do terminów ich ponoszenia, podmiotu, który je ponosi oraz kategorii wydatków
zwi¹zanych z realizacj¹ projektu.

3.5 Co to jest wydatek kwalifikowany
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Katalog wydatków kwalifikowanych, w zale¿noœci od programu i dzia³ania mo¿e byæ
bardzo ró¿ny. Najczêœciej do wydatków kwalifikowanych zalicza siê koszty zakupu œrodków
trwa³ych, wartoœci niematerialnych i prawnych oraz koszty zwi¹zane z zakupem materia³ów
i robót budowlanych, czyli wydatki zwi¹zane z remontami, modernizacj¹, adaptacj¹ oraz
budow¹ obiektów i nieruchomoœci, a tak¿e ich zakupem. Nigdy wydatkiem kwalifikowanym nie
bêd¹ natomiast koszty obrotowe, np. koszt zakupu towaru, którym ktoœ chce handlowaæ lub
materia³ów s³u¿¹cych do produkcji. Wiêkszoœæ dzia³añ inwestycyjnych nie daje równie¿
mo¿liwoœci zakupu œrodków transportu, poza bardzo specjalistycznymi pojazdami lub o ile nie
zostanie precyzyjnie udokumentowane przeznaczenie œrodka tylko do celów realizacji projektu.
Równie¿ podatek VAT co do zasady nie jest kosztem kwalifikowanym, chyba ¿e przedsiêbiorcy
nie przys³uguje prawo jego zwrotu lub odliczenia.

Oczywiœcie lista wydatków kwalifikowanych sk³ada siê z szeregu dodatkowych zastrze¿eñ
i obwarowañ, których nale¿y bezwzglêdnie przestrzegaæ. Czêsto pojawiaj¹ siê ograniczenia
dotycz¹ce udzia³u poszczególnego wydatku w kosztach ca³ej inwestycji. Ograniczenie to
najczêœciej dotyczy kosztów budowlanych – na przyk³ad zakupu robót i materia³ów
budowlanych oraz na przyk³ad kosztu zakupu nieruchomoœci. Zawsze mog¹ to byæ tylko
i wy³¹cznie koszty cz¹stkowe, a nie jedyne koszty projektu.

W praktyce oznacza to, ¿e nie dostaniemy dofinansowania na przyk³ad na zakup jakiegoœ
obiektu lub wybudowanie hali produkcyjnej. Szanse na wsparcie mia³by natomiast projekt
polegaj¹cy na zakupie obiektu lub budowie hali, wyposa¿eniu jej w maszyny i urz¹dzenia
niezbêdne do produkcji lub œwiadczenia us³ug, byæ mo¿e zakupie licencji i uruchomieniu
konkretnego rodzaju dzia³alnoœci.

Warto jednak pamiêtaæ, i¿ koszty kwalifikowane nie s¹ podawane po to, by przedsiêbiorca
tylko i wy³¹cznie w oparciu o te koszty konstruowa³ bud¿et programu. Bud¿et powinien
zawieraæ wszystkie niezbêdne wydatki dla jego powodzenia, czyli równie¿ wydatki
niekwalifikowane.

Przyk³ad wydatków kwalifikowanych w przypadku zakupu œrodków trwa³ych na podstawie
dokumentacji konkursowej w ramach RPOWZ:
1. Zakup œrodka trwa³ego (cena nabycia) pod nastêpuj¹cymi warunkami:
a) œrodek trwa³y jest niezbêdny do realizacji projektu,
b) œrodek trwa³y jest trwale zwi¹zany z celami projektu,
c) œrodek trwa³y zostanie w³¹czony w rejestr œrodków trwa³ych Beneficjenta,
d) wydatek ten bêdzie traktowany jako wydatek inwestycyjny zgodnie z zasadami
rachunkowoœci,
e) cena nabycia œrodka trwa³ego nale¿¹cego do Grupy 1, zgodnie z Klasyfikacj¹ Œrodków
Trwa³ych (KŒT) nie przekracza jego wartoœci rynkowej, a wartoœæ œrodka trwa³ego
potwierdzona jest operatem szacunkowym sporz¹dzonym przez uprawnionego rzeczoznawcê w
rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2004 r.
Nr 261, poz. 2603, z póŸn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi. Dodatkowo w przypadku
zakupu u¿ywanych œrodków trwa³ych musz¹ byæ spe³nione nastêpuj¹ce warunki:
a) w okresie 7 lat poprzedzaj¹cych z³o¿enie Wniosku o dofinansowanie œrodek trwa³y nie zosta³
zakupiony z wykorzystaniem œrodków publicznych krajowych lub pochodz¹cych z
funduszy Unii Europejskiej,
b) cena œrodka trwa³ego nie przekracza wartoœci rynkowej, okreœlonej na dzieñ zakupu i jest
ni¿sza od ceny nowego œrodka trwa³ego,
c) œrodek trwa³y posiada w³aœciwoœci techniczne niezbêdne do realizacji przedsiêwziêcia
objêtego dofinansowaniem oraz spe³nia obowi¹zuj¹ce normy i standardy.

Dofinansowanie to nie tylko z³o¿enie wniosku, zrealizowanie inwestycji i przekazanie
œrodków. To równie¿ koniecznoœæ zachowania celów i rezultatów inwestycji przez okres

3.6 Trwa³oœæ realizacji projektu
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wskazany w dzia³aniu. W stosunku do przedsiêbiorców wynosi on najczêœciej trzy lata. Oznacza
nie tylko koniecznoœæ utrzymania siê firmy na rynku, ale równie¿ osi¹gniêcia i zachowania
wskaŸników produktu i rezultatu inwestycji.

to bezpoœredni, materialny efekt realizacji przedsiêwziêcia mierzony
konkretnymi wielkoœciami, np. liczba nabytych œrodków trwa³ych. WskaŸniki produktu s¹
zwi¹zane wy³¹cznie z okresem realizacji projektu, mog¹ wiêc byæ podawane wy³¹cznie za lata,
w których projekt jest realizowany. Natomiast wymagane jest ich zachowanie w okresie co
najmniej 3 lat, tzn. nie mo¿na np. sprzedaæ zakupionych dziêki dofinansowaniu œrodków
trwa³ych, nie wolno zmieniæ przeznaczenia wybudowanego lub zaadaptowanego obiektu.

okreœlaj¹ efekty projektu, które s¹ osi¹gane dziêki jego realizacji. Rezultaty
projektu powinny wyst¹piæ tu¿ po zrealizowaniu projektu, jednak¿e zazwyczaj nie powinny
pojawiæ siê póŸniej ni¿ 12 miesiêcy od zakoñczenia realizacji projektu. Obrazuj¹ zakres zmian,
jakie wyst¹pi³y w firmie bezpoœrednio w wyniku zrealizowanej inwestycji.

Ju¿ na etapie sk³adania wniosku przedsiêbiorca musi dok³adnie zaplanowaæ w jaki sposób
zapewni trwa³oœæ realizacji projektu i bêdzie j¹ monitorowa³. Czêœæ rezultatów projektu jest
bowiem podstaw¹ do przyznania punktów w ocenie merytorycznej wniosku. WskaŸniki z jakich
przedsiêbiorca mo¿e byæ rozliczany, to dok³adnie te same, które wskazuje we wniosku
o dofinansowanie, a wiêc przyk³adowo:

liczba utworzonych miejsc pracy,
liczba nowych us³ug wprowadzonych w przedsiêbiorstwie,
zmniejszenie iloœci zu¿ytego paliwa,
zmniejszenie emisji g³ównych zanieczyszczeñ powietrza,
zwiêkszenie wydajnoœci pracy,
liczba udoskonalonych produktów.

WskaŸniki te podajemy nie tylko po to, by zdobyæ sporo punktów na etapie oceny. Musimy je
póŸniej osi¹gn¹æ. W ten sposób instytucje wyp³acaj¹ce dofinansowanie zabezpieczaj¹ siê przed
zbytnim „koloryzowaniem” wniosków ze strony beneficjentów. Dochodzi³o bowiem do
sytuacji, w których zwyciêzca konkursu musia³ podpisaæ umowê o dofinansowanie, i tym
samym zobowi¹zaæ siê do osi¹gniêcia deklarowanych we wniosku wskaŸników. Jeœli wpisywa³
wskaŸniki nierealne, wycofywa³ siê ze z³o¿enia podpisu.

UWAGA! W wiêkszoœci programów Instytucja zarz¹dzaj¹ca lub inna uprawniona instytucja
mo¿e przeprowadziæ kontrolê przez okres 3 lat od dnia zakoñczenia finansowego projektu,
maj¹c na celu ponowne sprawdzenie prawid³owoœci realizacji projektu, w tym
kwalifikowalnoœci i prawid³owoœci poniesienia wydatków oraz utrzymania przez przedsiêbiorcê
wskaŸników.

Nie wszystkie odstêpstwa od umowy o dofinansowanie i opisu projektu we wniosku
o dofinansowanie skutkuj¹ nierozliczeniem projektu, a co za tym idzie rozwi¹zaniem umowy
i koniecznoœci¹ zwrotu otrzymanego dofinansowania. Jednym z rodzajów takich zmian, to
wszystkie zmiany wynikaj¹ce z dzia³ania tzw. „si³y wy¿szej”. Nie nale¿y jednak przeceniaæ tego
argumentu. Pod pojêciem „si³y wy¿szej” rozumiemy najczêœciej „zdarzenie b¹dŸ po³¹czenie
zdarzeñ niezale¿nych od beneficjenta, które zasadniczo utrudniaj¹ wykonywanie jego
zobowi¹zañ wynikaj¹cych z umowy, których beneficjent nie móg³ przewidzieæ i którym nie
móg³ zapobiec ani ich przezwyciê¿yæ poprzez dzia³anie z nale¿yt¹ starannoœci¹, np. powódŸ,
trzêsienie ziemi, wojna, mobilizacja, dzia³ania wojenne wroga, rekwizycja, embargo lub
zarz¹dzenie w³adz”. Nie s¹ wiêc „si³¹ wy¿sz¹” przyk³adowo wypadki losowe, które prowadz¹ do
strat i szkód w firmie, ale które przedsiêbiorca móg³ przewidzieæ i ubezpieczyæ siê na wypadek
ich wyst¹pienia (np. kradzie¿ ). Nie uznaje siê równie¿ za „si³ê wy¿sz¹” braku si³y roboczej,
materia³ów i surowców, chyba ¿e jest to bezpoœrednio spowodowane si³¹ wy¿sz¹.

WskaŸnik produktu

WskaŸniki rezultatu

•
•
•
•
•
•
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3.7 Dokumentacja konkursowa – najwa¿niejszy wniosek i biznesplan

3.8 Ocena oddzia³ywania na œrodowisko

Jak ju¿ wielokrotnie w tym rozdziale wspominaliœmy, fundusze UE rozdzielane s¹ w trybie
konkursowym. To oznacza, ¿e nasz pomys³ biznesowy musimy nie tylko „sprzedaæ” w jak
najlepszy sposób, ale równie¿ musimy uczyniæ to wg okreœlonych zasad, na z góry ustalonych
i ogólnodostêpnych formularzach. Komplet dokumentów, które musimy wype³niæ przystêpuj¹c
do konkursu nosi nazwê dokumentacji konkursowej. Do najwa¿niejszych jej elementów nale¿y
przede wszystkim wniosek i biznesplan. Jednak nie mo¿emy zapomnieæ o ¿adnym dodatkowym
dokumencie, czyli o obowi¹zkowych za³¹cznikach. Jak w tym wszystkim siê nie pogubiæ? Otó¿
w momencie og³oszenia konkursu na stronie internetowej instytucji prowadz¹cej nabór
wniosków umieszczana jest ca³a dokumentacja konkursowa. Sposób interpretacji zapisów
dokumentacji, zasady jej wype³niania wyjaœnione s¹ zazwyczaj w opublikowanych
„wytycznych”, „regulaminie” oraz „instrukcjach”. Z nich równie¿ dowiadujemy siê jakie s¹
za³¹czniki obowi¹zkowe oraz gdzie i do kiedy musimy dostarczyæ komplet dokumentów. Do
najczêstszych za³¹czników obowi¹zkowych zalicza siê dokument rejestrowy firmy, dokumenty
finansowe, oraz w zale¿noœci od charakteru dzia³ania, promesy, zestawy oœwiadczeñ, zezwoleñ
oraz kwestionariusze osobowe. Czêœæ za³¹czników sk³adamy jednoczeœnie z wnioskiem, czêœæ
mo¿na uzupe³niæ w przypadku skierowania wniosku do dofinansowania, przed podpisaniem
umowy. Nale¿y jednak pamiêtaæ, i¿ do³¹czenie tych za³¹czników do wniosku o dofinansowanie
dostarcza pe³niejszej informacji na temat planowanej inwestycji , co mo¿e przyczyniæ siê do
uzyskania lepszej oceny projektu. Sam formularz wniosku najczêœciej wype³nia siê on-line
loguj¹c siê na stronie internetowej (otrzymujemy swój login i has³o, jak przy zak³adaniu poczty
internetowej), choæ nie jest to regu³¹. Tak wiêc formularz wniosku sk³adany jest w dwóch
wersjach – elektronicznej i papierowej. Wersja papierowa zawiera równie¿ biznesplan
i pozosta³e wymagane dokumenty i za³¹czniki.

UWAGA! Wniosek o dofinansowanie z³o¿ony na jakimkolwiek innym dokumencie ni¿ wzory
opublikowane przez instytucjê zarz¹dzaj¹c¹ nie bêdzie w ogóle rozpatrywany. Bezwzglêdnie
równie¿ nale¿y dotrzymaæ podanych terminów sk³adania dokumentów.

Jeœli natomiast chodzi o sposób wype³niania – nale¿y pamiêtaæ, ¿e w konkursach o fundusze UE
nie ma miejsca na rozmowê kwalifikacyjn¹. Dokumenty nale¿y wype³niaæ wiêc w taki sposób,
by osoba je oceniaj¹ca nie mia³a w¹tpliwoœci na czym polega nasz projekt i jakie s¹ jego mocne
strony. W zdecydowanej wiêkszoœci konkursów wniosek i biznesplan poddawane s¹ tak zwanej
ocenie punktowej. To oznacza, ¿e urzêdnik i eksperci analizuj¹c je musz¹ to czyniæ na podstawie
kart oceny. Karty te równie¿ s¹ czêœci¹ dokumentacji konkursowej. Dlatego te¿ ka¿dy przed
przygotowaniem wniosku i biznesplanu mo¿e przeprowadziæ wstêpn¹ analizê swoich szans w
konkursie.

Ze wzglêdu na problem niedostosowania prawodawstwa polskiego do wymogów prawa
Unii Europejskiej, a jednoczeœnie przy koniecznoœci przestrzegania regulacji europejskich
w trakcie realizacji projektów dofinansowywanych œrodkami europejskimi, przedsiêbiorcy s¹
zobligowani przy sporz¹dzaniu wniosków do zbadania oddzia³ywania ich inwestycji na
œrodowisko i przed³o¿enia odpowiednich dokumentów. Ich zakres zale¿y od charakteru, typu
i przedmiotu inwestycji. Ka¿de przedsiêwziêcie, do zrealizowania którego niezbêdne jest
wydanie pozwolenia na budowê lub zg³oszenia budowy, zmusza przedsiêbiorcê do uzyskania
stosownej dokumentacji poœwiadczaj¹cej, ¿e planowane przez niego przedsiêwziêcie nie bêdzie
narusza³o œrodowiska naturalnego. Wymóg nie dotyczy projektów, które ze wzglêdu na swoj¹
specyfikê maj¹ charakter niestacjonarny, tj. nie posiadaj¹ lokalizacji. Natomiast nale¿y
pamiêtaæ, ¿e np. zakup maszyny, mimo i¿ sam w sobie nie mieœci siê definicji „przedsiêwziêcia”,
to zwi¹zany jest z jej zainstalowaniem, uruchomieniem i u¿ytkowaniem. Je¿eli wiêc przed
rozpoczêciem u¿ytkowania maszyny wymagane s¹ jakiegoœ rodzaju prace budowlane lub37



zmiana sposobu zagospodarowania terenu, co mo¿e znacz¹co lub potencjalnie oddzia³ywaæ na
œrodowisko, to rodzi to ju¿ wymóg zbadania inwestycji pod tym k¹tem. Ka¿dy z inwestorów,
którego przedsiêwziêcie mo¿e oddzia³ywaæ na œrodowisko powinien zwróciæ siê do w³aœciwego
organu (wójt, burmistrz, prezydent, RDOŒ) o wydanie decyzji œrodowiskowej i oceny
habitatowej (Natura 2000).

By okreœliæ, w jakiej grupie znajduje siê planowane przedsiêwziêcie i jak¹ w zwi¹zku z tym
trzeba przygotowaæ dokumentacjê, nale¿y zapoznaæ siê poni¿szymi aktami prawnymi oraz
wytycznymi bêd¹cymi czêœci¹ dokumentacji konkursowej w danym dzia³aniu i programie:
Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków
wywieranych przez niektóre przedsiêwziêcia publiczne i prywatne na œrodowisko naturalne
Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreœlenia rodzajów
przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko oraz szczegó³owych
uwarunkowañ zwi¹zanych z kwalifikowaniem przedsiêwziêæ do sporz¹dzenia raportu
o oddzia³ywaniu na œrodowisko (Dz. U. Nr 257, poz.2573, z poŸn. zm.)

Okres uruchamiania konkursów dla przedsiêbiorców bardzo czêsto zbiega siê w czasie ze
wzmo¿on¹ aktywnoœci¹ ró¿nego rodzaju firm oferuj¹cych odp³atnie przedsiêbiorcom materia³y
i dokumenty u³atwiaj¹ce jakoby zdobycie dofinansowania. Do takich ofert nale¿y podchodziæ z
bardzo du¿¹ ostro¿noœci¹. Czêsto okazuje siê bowiem, ¿e firma wysy³kowa chce nam sprzedaæ
podrêcznik na przyk³ad z zakresu pisania biznesplanu za cenê wielokrotnie wy¿sz¹ ni¿ w
ksiêgarni. Poza tym wiele firm usi³uje sprzedaæ materia³y, które s¹ bezp³atnie do pobrania w
Internecie, czyli np. treœæ programów operacyjnych i uszczegó³owieñ, formularze wniosków,
biznesplanu, instrukcje wype³niania stanowi¹ce czêœæ dokumentacji konkursowej.

UWAGA! Wraz z og³oszeniem konkursów lub naborów ci¹g³ych na stronach internetowych
instytucji zarz¹dzaj¹cych programami pojawia siê kompletna dokumentacja konkursowa, która
jest publikowana bezp³atnie i stanowi jedyny pakiet oficjalnych formularzy, na których mo¿na
z³o¿yæ wniosek.

Zalecamy wiêc ostro¿noœæ w trakcie rozmów z firmami telemarketingowymi
i weryfikowanie us³yszanych informacji u wiarygodnego Ÿród³a. Ka¿da z instytucji
zarz¹dzaj¹cych posiada punkt informacyjny i infoliniê. W rozdziale 2 niniejszej publikacji
podajemy przy ka¿dym programie i dzia³aniu adres internetowy instytucji zarz¹dzaj¹cej oraz
instytucji odpowiedzialnych za nabór, ocenê, zatwierdzanie, monitoring i rozliczanie
przyznawanych dotacji. Za zarz¹dzanie Regionalnymi Programami Operacyjnymi
odpowiedzialne s¹ urzêdy marsza³kowskie, które uruchomi³y w swoich strukturach punkty
konsultacyjne. W niektórych województwach zarz¹dzanie dzia³aniami dla przedsiêbiorców
powierzone zosta³o agencjom zewnêtrznym, o czym uzyskamy równie¿ informacje w urzêdzie.
Bezp³atn¹ informacj¹ i doradztwem na temat programów dla przedsiêbiorców zajmuj¹ siê
równie¿ wybrane instytucje oko³obiznesowe. Wykaz niektórych z tych instytucji znajdziemy na
s t r o n a c h M i n i s t e r s t w a R o z w o j u R e g i o n a l n e g o p o d a d r e s e m

w podziale
regionalnym na województwa.

Jedn¹ z takich instytucji jest nasze biuro – Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w
Koszalinie dzia³aj¹ce przy Fundacji Centrum Innowacji i Przedsiêbiorczoœci. Zajmujemy siê
bezp³atn¹ informacj¹ i doradztwem dla przedsiêbiorców oraz osób rozpoczynaj¹cych
dzia³alnoœæ gospodarcz¹, planuj¹cych korzystanie ze œrodków UE na rozwój firm dostêpnych w
woj. zachodniopomorskim, oferuj¹c konsultacje w biurze oraz organizacjê otwartych spotkañ
informacyjnych w regionie koszaliñskim. Pe³en katalog naszych dzia³añ i us³ug w zakresie
wspierania przedsiêbiorczoœci znajduje siê na stronach w zak³adce

3.9 Informacji szukaj u wiarygodnego Ÿród³a

http://www.mrr.gov.pl/kontakt/punkty_informacyjne_w_polsce/Strony/mapa.aspx

http://www.rcie.koszalin.pl
Przedsiêbiorcy.
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