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Właścicielom większości fi rm kamieniarskich 
określenie „dotacje unijne” kojarzy się głównie 
ze środkami na budowę czy rozbudowę hali, na 

zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń czy oprogramo-
wania wspomagającego procesy produkcyjne. Może nie-
którym przyjdzie do głowy, że są też „jakieś” dotacje na 
szkolenia. Czy na tym się rzeczywiście kończą możliwości 
pozyskania środków unijnych wspierających rozwój fi rm, 
również w branży kamieniarskiej? Zdecydowanie nie. Ile 
programów – tyle możliwości.
Zarówno w obszarze dotacji unijnych, jak też środków 
krajowych w dużej mierze stawia się na innowacyjność 
wdrażanych rozwiązań. Pomysły odznaczające się inno-
wacyjnością o charakterze technologicznym, czyli pro-
duktowym i procesowym, a także organizacyjnym czy 
marketingowym mają zawsze większe szanse na wspar-
cie niż te, w których stosowane są rozwiązania typowe dla 
branży, nie wnoszące żadnej nowości.
Istnieje szereg programów, w ramach których możliwe 
jest pozyskanie dotacji, które wprost odnoszą się do roz-
wiązań innowacyjnych – na skalę regionu, kraju czy świa-
ta. Oczywiście najbardziej ceniona jest innowacyjność na 
skalę światową i wdrażanie takich rozwiązań, których sto-
pień rozprzestrzenienia na świecie jest stosunkowo mały. 
Takie projekty mogą otrzymać wsparcie w ramach działa-
nia 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyj-
nym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 
które wspiera rozwiązania technologiczne i organizacyjne 
stosowane na świecie nie dłużej niż trzy lata bądź posiada-
jące stopień rozprzestrzenienia na świecie w danej bran-
ży nie przekraczający 15 proc. Warunkiem skorzystania 
z tego działania jest też wielkość kosztów kwalifi kujących 
się do objęcia wsparciem na poziomie minimum 8 mln 
zł. To dość wysoki pułap i warunki trudne do osiągnięcia 
przez większość fi rm kamieniarskich. Aby móc realizować 
projekty na taką skalę, najpierw trzeba zacząć od projek-
tów mniejszych, adekwatnych do własnych potrzeb oraz 
możliwości fi nansowych. Małymi krokami można osią-
gnąć bardzo wiele i zajść naprawdę daleko. 

Bon na innowacje
Zapewne wielu przedsiębiorcom działającym w branży 
kamieniarskiej trudno innowacyjność przenieść na grunt 

Dotacje na innowacje i nie tylko
własnej fi rmy. Nowoczesne technologie, współpraca 
z jednostkami badawczo-rozwojowymi nad nowym pro-
duktem, to wszystko wydaje się niedostępne dla „zwykłe-
go kamieniarza”. Nic bardziej mylnego. Środki na inicjo-
wanie działalności innowacyjnej w zakresie współpracy 
z jednostkami badawczo-rozwojowymi są dostępne dla 
każdego. Oczywiście są programy wspierające bardzo 
poważne inicjatywy (fi nansowanie przedsięwzięć o bar-
dzo wysokiej skali innowacyjności), ale to zapewne nie są 
środki będące w zasięgu możliwości zakładów kamieniar-
skich. Jeśli się myśli o własnej przyszłości i rozwoju fi rmy, 
zacząć można od niewielkich funduszy dostępnych w ra-
mach programu Bon na innowacje obsługiwanego przez 
Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). 
Celem Programu jest zainicjowanie kontaktów mikro- 
i małych przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi. Do 
pozyskania przez jednego przedsiębiorcę jest maksymal-
nie 15 tys. zł. Wielkość pomocy może wynosić nawet do 
100 proc. wydatków kwalifi kujących się do objęcia wspar-
ciem pod warunkiem, iż rzeczywisty koszt netto zrealizo-
wanej usługi dotyczącej wdrożenia lub rozwoju produktu 
lub technologii wynosi maksymalnie 15 tys. zł. Skorzy-
stać z tych środków mogą mikro- i mali przedsiębiorcy, 
którzy w roku złożenia wniosku oraz w ciągu trzech lat 
kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku 
o przyznanie wsparcia w ramach programu nie korzystali 
z usług żadnej jednostki naukowej w zakresie prac ba-
dawczo-rozwojowych (tj. w zakresie wdrożenia lub rozwo-
ju produktu lub technologii). 
W ramach programu Bon na innowacje można realizować 
usługi dotyczące wdrożenia lub rozwoju produktu lub 
technologii, świadczone przez jednostkę naukową, mają-
ce na celu np. opracowanie nowych lub udoskonalenie 
istniejących technologii lub wyrobów danego przedsię-
biorstwa, w tym usługi doradcze świadczone przez jed-
nostki naukowe. Konieczne jest już na etapie składania 
wniosku o dofi nansowanie wskazanie przez wnioskodaw-
cę konkretnej jednostki naukowej (wykonawcy usługi), 
w której wnioskodawca zamierza zamówić usługę doty-
czącą wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii. 
Środki do pozyskania nie są wcale duże, ale pozwalają już 
na jakieś pierwsze działania w kierunku poprawy pozio-
mu innowacyjności własnej fi rmy. Jednocześnie wymogi 
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instytucji w stosunku do wnioskodawców i procedura 
aplikowania o środki są na tyle przyjazne i nieskompli-
kowane, że wniosek o dofi nansowanie, a potem wnio-
sek o płatność może przygotować każdy przedsiębiorca 
samodzielnie. Wydatkami kwalifi kującymi się do objęcia 
wsparciem w ramach programu Bon na innowacje są 
koszty zakupu usługi dotyczącej wdrożenia lub rozwoju 
produktu lub technologii poniesione przez przedsiębiorcę 
po dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia do dnia 
określonego w umowie, pomniejszone o naliczony poda-
tek od towarów i usług. 
Nabór wniosków do tego programu trwa. Będzie to już 
czwarta edycja w ramach programu Bon na innowacje – 
dotychczas, od roku 2008 (w ramach Programu pilotażo-
wego 2008-2010 Bon na innowacje), rokrocznie odbywał 
się jeden nabór. Projekty złożone we wszystkich trzech 
rundach sfi nansowane były ze środków budżetu państwa. 
Przedsiębiorca, który uzyskał wsparcie w ramach jednej 
z poprzednich edycji Programu, nie może ubiegać się 
o kolejne wsparcie. 

Pożyczka na innowacje 
Pożyczka na realizację inwestycji o charakterze innowa-
cyjnym udzielana jest mikroprzedsiębiorcom oraz małym 
i średnim przedsiębiorcom ze środków Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości. 

W ramach krótkiego wniosku należy określić cel inwe-
stycji oraz krótko scharakteryzować innowację i jej za-
kres. Do wniosku dołączyć należy przede wszystkim 
biznesplan lub plan przedsięwzięcia przygotowany według 
obowiązującego wzoru oraz inne dokumenty. Konieczne 
jest zabezpieczenie pożyczki w formie np. ustanowienia 
hipoteki, zastawu rejestrowego, a także weksla in blanco 
wraz z deklaracją wekslową. Wypłata pożyczki może się 
odbywać w transzach. Płatność kolejnych transz może 
być dokonana wyłącznie po zaakceptowaniu przez Agen-
cję rozliczenia środków poprzedniej transzy pożyczki.
Wnioski przyjmowane są na bieżąco w siedzibie Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Kredyt Technologiczny
Do wszystkich tych przedsiębiorców, którzy planują wdro-
żyć innowacyjną technologię samodzielnie opracowaną 
bądź zakupioną od jednostki badawczej, skierowane jest 
działanie 4.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Go-
spodarka Kredyt technologiczny. 
Kredyt technologiczny jest udzielany na realizację inwe-
stycji technologicznej, mającej na celu zakup i wdrożenie 
nowej technologii oraz uruchomienie na jej podstawie 
wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, 
procesów lub usług. Przedmiotem projektu współfi nanso-
wanego z działania 4.3 Kredyt technologiczny może być 
wdrożenie własnej lub nabytej nowej technologii w posta-
ci prawa własności przemysłowej lub usługi badawczo-
rozwojowej przy założeniu, że technologia ta stosowana 
jest na świecie nie dłużej niż pięć lat. Nie wspiera się w tym 
działaniu zakupu środków trwałych, w których już została 
wdrożona nowa technologia będąca przedmiotem projek-
tu dofi nansowanego w ramach działania 4.3 PO IG. Dzięki 
wdrożonej technologii możliwe będzie wytwarzanie no-
wych lub znacząco ulepszonych towarów, zastosowanie 
procesów lub świadczenie nowych lub znacznie ulepszo-
nych usług.
Przewagą tego kredytu nad innymi, komercyjnymi, kre-
dytami bankowymi jest możliwość uzyskania premii 
technologicznej w postaci spłaty części kapitału kredytu 
technologicznego. Dzięki temu umorzone może być na-
wet 50 proc. kredytu. Wnioski o dofi nansowanie projek-
tów (o przyznanie premii technologicznej), do którego 
załącza się warunkową umowę kredytu technologicznego 
lub promesę kredytu technologicznego, można składać 
za pośrednictwem banków kredytujących, które na mocy 
umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego współpra-
cują w realizacji tego działania poprzez udzielanie przed-
siębiorcom kredytu technologicznego. 
Dofi nansowanie w formie premii technologicznej wypła-
cane zgodnie z mapą pomocy regionalnej przez BGK 
odpowiada wartości netto sprzedaży towarów lub usług 
będących wynikiem inwestycji technologicznej (stanowi 
częściową spłatę kredytu technologicznego zaciągnię-
tego przez przedsiębiorcę w banku komercyjnym) i nie 

Pożyczka może być przeznaczona na:
• zakup i wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych; 
• zakup licencji krajowych lub zagranicznych, polegający na 

nabyciu uprawnień do wykorzystywania rozwiązań nauko-
wych i technicznych oraz doświadczeń produkcyjnych; 

• zakup i montaż maszyn lub urządzeń; 
• budowę, rozbudowę lub modernizację budynków lub insta-

lacji niezbędnych do wprowadzenia rozwiązania innowacyj-
nego; 

• zakup usług doradczych w zakresie planowania inwestycyj-
nego, dotyczących opracowania biznesplanu i studium wy-
konalności inwestycji, oceny wpływu inwestycji na środo-
wisko, opracowania dokumentacji technicznej inwestycji;

• zakup usług doradczych w zakresie wdrażania innowacji lub 
nowych technologii dotyczących np. opracowania i wdra-
żania strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe 
technologie lub rozwiązania innowacyjne.

Wielkość pożyczki nie może przekroczyć 75 proc. wydat-
ków kwalifi kujących się do objęcia pożyczką ani kwoty 2 
mln zł. 
Pożyczka udzielana jest na okres nie dłuższy niż 10 lat. 
Oprocentowanie pożyczki wynika ze stopy referencyj-
nej, określonej przez Komisję Europejską, obowiązującej 
w dniu zawarcia umowy o udzielenie pożyczki. W spłacie 
kapitału i odsetek możliwa jest karencja – wnioskodawca 
ma prawo do zawieszenia spłaty w okresie inwestycji, nie 
dłużej jednak niż w okresie dwóch lat.
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może przekroczyć kwoty 4 mln zł. Aby otrzymać dotację, 
trzeba posiadać co najmniej promesę kredytową z ban-
ku komercyjnego przed złożeniem wniosku oraz opinię 
o innowacyjności. Nie wymaga się zatrudniania w ramach 
projektu nowych pracowników. 

cych umorzenia na korzyść wnioskodawcy. Uproszczenie 
procedury np. poprzez zwiększenie realnej kwoty dotacji 
nawet do 70 proc. (zgodnie z faktyczną mapą pomocy 
regionalnej dotacja liczona do kosztów kwalifi kowanych, 
a nie jak dotychczas od kredytu technologicznego), a tak-
że wypłatę premii po zrealizowaniu inwestycji (jak dotacja 
w innych programach), a nie jak obecnie na podstawie 
wysokości sprzedaży w danym roku, mają spowodować 
większe zainteresowanie programem przez przedsiębior-
ców. Po zmianach działanie 4.3 może być zdecydowanie 
bardziej atrakcyjne dla wnioskodawców.

Lata 2007-2013 to, ze względu na przyznane Polsce 
na realizację polityki spójności prawie 86 mld euro, to 
okres sprzyjający rozwojowi wszystkich fi rm kamieniar-
skich. Możliwość pozyskania dotacji nie tylko na inwe-
stycje w środki trwałe, ale np. na inicjowanie kontak-
tów z jednostkami badawczo-rozwojowymi w zakresie 
współpracy nad wdrożeniem lub rozwojem produktu lub 
innowacyjnej technologii, czy wreszcie wprost na reali-
zację inwestycji o charakterze innowacyjnym, to szansa, 
z której trudno nie skorzystać.  

Urszula Pieńkowska
wiceprezes zarządu Maculewicz Consulting sp. z o.o.

www.maculewicz.pl 

Środki z dotacji można przeznaczyć na: 
• zakup, najem, dzierżawę lub leasing środków trwałych, 

w tym budynków i budowli oraz ich części, jeśli od końca 
roku, w którym zakończono ich budowę minęło co najmniej 
pięć lat – z wyłączeniem środków transportu nabywanych 
przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze 
transportu;

• rozbudowę istniejących budowli, budynków, maszyn, urzą-
dzeń stanowiących środki trwałe;

• instalację i uruchomienie maszyn i urządzeń stanowiących 
środki trwałe;

• zakup lub leasing wartości niematerialnych i prawnych.

Kredyt technologiczny przeznaczony jest dla fi rm z sekto-
ra MŚP. Nabór wniosków do programu prowadzony w try-
bie ciągłym od 1 października 2010 r. z dniem 15 kwietnia 
2011 r. został zamknięty. Ze względu na małe zaintere-
sowanie programem przez przedsiębiorców planowane 
są zmiany w zasadach aplikowania i zasadach dotyczą-


