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Przedsiębiorcy przygotowują się na pozyskiwanie dotacji UE 

Jest juŜ wiadomo, Ŝe największe szanse na zdobycie funduszy z Unii Europejskiej będą mieli 
najsilniejsi i najlepiej prosperujący przedsiębiorcy, którzy najczęściej bez dotacji UE równieŜ 
zrealizowaliby planowaną inwestycję. Firmy muszą jednakŜe juŜ rozpocząć przygotowania 
projektów, tak aby w momencie ogłoszenia naborów mieli spełniali wymogi ogłoszone przez 
instytucje wdraŜające projekty.  

Firmy, które chcą zrealizować swoje pomysły obejmujące rozwój firmy i w duŜej części 
pozyskać na nie dotację powinny być świadome tego, Ŝe pomimo rzetelnie przygotowanych 
materiałów aplikacyjnych mogą dofinansowania nie otrzymać, lub teŜ mogą otrzymać je 
dopiero za rok. Nie powinno się opierać rozwoju swojego przedsiębiorstwa jedynie na 
funduszach pozyskanych z UE. Małym firmom często trudno jest odłoŜyć planowaną 
inwestycję po to aby poczekać na dotację, duŜe firmy częściej mogą sobie na to pozwolić, 
choć zdarza się, Ŝe jest to dla duŜej firmy po prostu nieopłacalne lub teŜ z róŜnych względów 
niemoŜliwe. Chodzi o to aby dotacja pozwalała przyspieszyć rozwój firmy a nie była jego 
warunkiem.  

Przedsiębiorcy, którzy mają w planach realizację inwestycji powinni najpierw zapoznać się z 
programami operacyjnymi i dopasować swoją inwestycję do odpowiedniego priorytetu i 
działania. W obecnym okresie programowania mamy ponad 20 programów operacyjnych co 
stwarza naprawdę duŜe moŜliwości.  

Projekty duŜe cechujące się innowacyjnością (o wartości powyŜej 2 mln euro) mogą być 
dofinansowane z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. JeŜeli inwestycja jest 
mniejsza naleŜy szukać dofinansowania w siedemnastu regionalnych programach 
operacyjnych (jeden dla kaŜdego województwa). JeŜeli ktoś chce załoŜyć firmę na obszarach 
wiejskich będzie mógł otrzymać nawet 300 tys. dotacji z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, a Program Kapitał Ludzki oferuje środki na rozpoczęcie działalności. 

Po wyborze programu naleŜy przygotować się do aplikowania o dotację. Konieczne jest 
dokładne przeanalizowanie projektu oraz odpowiednie dostosowanie go do wymogów, tak 
aby uzyskać dodatkowe punkty przy jego ocenie. Kolejny krok to przygotowanie zespołu, 
który będzie ten projekt realizował od momentu przygotowania dokumentacji aplikacyjnej, 
wykonania samej inwestycji do chwili jego rozliczenia. W całym procesie warto skorzystać z 
usług firm doradczych, których doświadczenie pomaga rzetelnie wywiązać się z wszelkich 
wymogów oraz zmodyfikować projekt w taki sposób aby zwiększyć jego szanse na 
pozyskanie dotacji. 
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Pozyskiwanie funduszy z UE to nie tylko prawidłowe i zgodne z wymogami dokumenty 
aplikacyjne, ale równieŜ właściwie wydane pieniądze i rozliczone zgodnie z przepisami. 
NaleŜy teŜ pamiętać, Ŝe przygotowanie się do złoŜenia wniosku z załącznikami jest bardzo 
czasochłonne i nie powinno się zostawiać tego na ostatnią chwilę. Gdyby w projekcie 
pojawiły się błędy moŜe nie starczyć czasu na ich usunięcie, co spowoduje brak moŜliwości 
pozyskania dofinansowania.  
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