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Dotacje UE dla przedsiębiorców – tryb wyboru projektów.
W obecnym okresie programowania przedsiębiorcy będą mieli moŜliwość pozyskiwania
dotacji głównie na projekty charakteryzujące się duŜą innowacyjnością, na inwestycje,
przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska, a takŜe na szkolenia. Środki przyznawane
będą w róŜnych trybach. Najczęściej będzie to tryb konkursowy, a poza nim tryby ustalone
dla projektów indywidualnych lub systemowych (pozakonkursowe).
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka oferuje najwięcej środków dla
przedsiębiorców. Warto jednak zaznaczyć, ze nie wszystkie przedsiębiorstwa będą mogły
skorzystać w pełni z moŜliwości, które zawarte są w priorytetach niniejszego programu. PO
IG zawiera liczne ograniczenia, które kwalifikują tylko pewnych beneficjentów i określone
projekty. Przede wszystkim w ramach tego programu będą wspierane wyłącznie inwestycje o
wysokim poziomie innowacyjności i stosunkowo duŜe. Mniejsze projekty będą realizowane w
ramach
regionalnych
programów
operacyjnych
poszczególnych
województw.
Przedsiębiorstwa (niezaleŜnie od ich wielkości) będą wspierane w ramach tego programu
przez prawie 46 proc. przewidzianych dla niego środków (4,5 mld euro), jednakŜe dotyczyć
to będzie realizacji innowacyjnych projektów o znaczeniu ponadregionalnym lub
międzynarodowym. Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać (według mapy pomocy regionalnej)
dofinansowanie w wysokości 30 do 70 proc. Analizując poszczególne priorytety najbardziej
interesujące mogą wydać się przedsiębiorcom osie priorytetowe I i IV, gdyŜ zawieraja
moŜliwości pozyskania dotacji w zakresie inwestycji w badania i rozwój (przekształcenie
firmy w centrum badawczo-rozwojowe, zakup wyników prac naukowych), a takŜe nowych
inwestycji o wysokim potencjale innowacyjnym czy teŜ kredytu technologicznego. W ramach
priorytetu III przedsiębiorcy będą mogli pozyskać wsparcie na doradztwo (ocena
racjonalności pomysłu, utworzenie przedsiębiorstwa) oraz na wejście kapitałowe, aby
zwiększyć dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania przedsiębiorstw. Będzie moŜna
takŜe pozyskać wsparcie na tworzenie i rozwój powiązań korporacyjnych o
ponadregionalnym charakterze. Priorytet VII przewiduje dofinansowanie na aplikacje
informatyczne dla potrzeb przedsiębiorców.
W przypadku PO IG, przedsiębiorców, którzy będą chcieli pozyskać z tego programu
dofinansowanie na np. inwestycje, obowiązywać będzie najczęściej procedura konkursowa.
Będą dwa typy konkursów: zamknięte, czyli nabór będzie prowadzony w określonych datach
(Działanie 4.4); otwarte, czyli nabór będzie prowadzony w sposób ciągły do wyczerpania
środków lub ustalonej daty (Działanie 4.5). KaŜdy wniosek w tym trybie zostanie poddany
ocenie formalnej i merytorycznej. Będzie teŜ wprowadzony etap, na którym zostanie
dokonana ocena wstępna kwalifikowalności podmiotu oraz przedsięwzięcia. Wynika z tego,
Ŝe wsparcie moŜe być udzielone wyłącznie wtedy, gdy przedsiębiorca przez rozpoczęciem
projektu złoŜył wniosek o dofinansowanie i uzyskał potwierdzenie na piśmie od instytucji
wdraŜającej, Ŝe projekt zasadniczo kwalifikuje się do pomocy. Szczegółowe zasady trybu
konkursowego dla poszczególnych instrumentów wsparcia są obecnie w trakcie
opracowywania, jednakŜe wiadomo, Ŝe etap ten będzie obowiązywał głównie w odniesieniu
do pomocy na nowe inwestycje. W innych przypadkach będzie dla przedsiębiorców
opcjonalny.
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Przedsiębiorcy będą mogli liczyć na wsparcie takŜe w ramach 16 regionalnych programów
operacyjnych, szczególnie dotyczy to sektora MŚP. Na wsparcie małych i średnich
przedsiębiorstw województwa przeznaczyły 25 proc. dostępnych środków, (ok. 4 mld euro).
Przedsiębiorcy mają moŜliwość pozyskania dotacji na projekty innowacyjne poniŜej 8 mln
złotych, pozyskiwanie certyfikacji dla wytwarzanych produktów i usług, budowę lub
zarządzanie centrum logistycznym o wartości projektu nieprzekraczającej 20 mln złotych. O
tym, na co dokładnie zostaną przeznaczone środki, decydują samorządy województw.
Środki dla przedsiębiorców (ok. 1,9 mld euro) dostępne będą takŜe w ramach Programu
Infrastruktura i Środowisko. Dofinansowaniem objęte zostaną głównie duŜe przedsiębiorstwa
działające w branŜy energetycznej oraz przedsiębiorstwa dostosowujące się do wymogów
ochrony środowiska.
Przedsiębiorstwa, które są zainteresowane podnoszeniem kwalifikacji swoich pracowników
mogą skorzystać z programu Kapitał Ludzki w ramach Działania 2.1 - Rozwój kadr
nowoczesnej gospodarki. Na wsparcie przedsiębiorstw, przedsiębiorczości oraz
pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach przeznaczono tam ok. 2,8 mld euro, co
stanowi ok. 25 proc. alokacji PO KL. W przypadku projektów miękkich w zakresie rozwoju
zasobów ludzkich realizowanych w ramach tego programu procedura konkursowa nie
przewiduje etapu preselekcji. Projekty szkoleniowo-doradcze będą wybierane w oparciu o
kryteria dostępu, strategiczne oraz merytoryczne. Będzie obowiązywał uproszczony schemat
aplikowania: na etapie konkursu wnioskodawca będzie składał tylko podstawową
dokumentację aplikacyjną (np. wniosek o dofinansowanie, zadaniowy budŜet projektu,
szczegółowy budŜet, harmonogram realizacji projektu itp.), pozostałe dokumenty wymagane
będą dopiero w momencie podpisania umowy o dofinansowanie. Szczegółowy zakres
obowiązującej dokumentacji aplikacyjnej, określenie kryteriów dostępu czy teŜ kryteriów
strategicznych dla wnioskodawców będzie przedstawione w wytycznych, dopiero w
momencie ogłoszenia konkursu.
Przy aplikowaniu o środki unijne w nowym okresie programowania zapewnione zostały:
wstępne kwalifikowanie projektów oraz moŜliwość uzupełniania wniosków o dofinansowanie
na etapie oceny formalnej lub merytorycznej. Wnioskodawca uzyskał takŜe prawo do
odwołania się od decyzji odmownej w sprawie przyznania dofinansowania. O takiej
moŜliwości powinien zostać poinformowany. MoŜna takŜe odwołać się do ministra rozwoju
regionalnego od ewentualnej decyzji instytucji organizującej konkurs. Kolejną waŜną zmianą
jest takŜe moŜliwość otrzymywania zaliczek z budŜetu państwa na realizację projektów
objętych wsparciem.
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