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Środki unijne dla ﬁrm do końca
2013 roku i w nowej perspektywie

Co teraz?
Do końca tego roku planowane są już tylko w niektórych
województwach nabory wniosków dla ﬁrm planujących
nowe inwestycje. Będą to nabory raczej z niewielką
alokacją ﬁnansową, więc szanse na pozyskanie dotacji
będą miały najlepsze projekty – przygotowane najlepiej
pod względem formalnym i merytorycznym (spełniające niemalże wszystkie kryteria punktowe). Na poziomie krajowym najpopularniejsze działanie w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
(działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale
innowacyjnym) nie funkcjonuje już od ponad dwóch lat
– ostatni nabór odbył się w pierwszym kwartale 2009
roku. W tym roku w ramach PO IG odbędzie się jeszcze

m.in. nabór wniosków do działania 1.4 Wsparcie projektów celowych (na badania prowadzone przez przedsiębiorców), działanie 6.1 Paszport do eksportu czy działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu
typu B2B. Wszystkie te programy cieszą się dużą popularnością wśród przedsiębiorców. W przyszłym roku
środki w ramach PO IG będą jeszcze też dostępne (np.
w działaniu 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej
w dziedzinie gospodarki elektronicznej, czyli na popularne e-usługi).
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
– działania wdrażane przez Polską Agencję
Rozwoju Przedsiębiorczości:
- Działanie 6.1 Paszport do eksportu
W tym działaniu możliwe jest pozyskanie dotacji na projekty mające na celu wejście na nowe rynki i wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na
rynkach zagranicznych, projekty przyczyniające się do
zwiększenia udziału sprzedaży na rynki zagraniczne
w ogólnej sprzedaży przedsiębiorstwa oraz projekty
promujące polską markę na rynkach zagranicznych.
Przeznaczone jest dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, którzy w roku obrotowym poprzedzającym
rok, w którym złożą wniosek o udzielenie wsparcia,
posiadają udział eksportu w całkowitej sprzedaży nie
przekraczający 30 proc. Nabór wniosków do działania
6.1 planowany jest na październik 2011 roku.
- Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego
biznesu typu B2B
Wsparcie może być udzielone przedsiębiorcy, który
planuje rozpoczęcie lub rozwój współpracy w oparciu
o rozwiązanie elektroniczne, w szczególności przez
dostosowanie własnych systemów informatycznych do

FOT. ARCHIWUM

Od pewnego czasu coraz częściej
słyszymy, że środki unijne
przeznaczone dla Polski na lata 2007–
2013 się kończą, choć do końca tej
perspektywy ﬁnansowej jeszcze ponad
dwa lata. I choć programy zaczęły
funkcjonować z dużym opóźnieniem
i przedsiębiorcy musieli na pierwsze
nabory dość długo czekać, dziś
w zasadzie najpopularniejsze
programy skierowane na inwestycje
w przedsiębiorstwach (zarówno te
o charakterze regionalnym, jak te
o wysokim potencjale innowacyjności
wspierane na poziomie krajowym)
odchodzą do lamusa.

„Dotacje z UE - ZAFUNDUJ SOBIE ROZWÓJ”
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Lp.
1.

2.

3.

4.

województwo
/ RPO

Działanie / Poddziałanie

Planowana
data naboru

Poddziałanie 5.2.1 Wsparcie
inwestycji mikroprzedsiębiorstw

Ogłoszenie:
VIII 2011 r.

Działanie 1.1 Dotacje dla
nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw (prowadzących
działalność gospodarczą nie
dłużej niż 2 lata)

Ogłoszenie:
III 2012 r.

Działanie 1.2 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw
(prowadzących działalność
gospodarczą co najmniej 2 lata)

Ogłoszenie:
XII 2011 r.

Działanie 1.3 Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich
przedsiębiorstw

Ogłoszenie:
XII 2012 r.

Działanie 1.4 Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania
przedsiębiorstw do wymogów
ochrony środowiska oraz
w zakresie odnawialnych źródeł
energii – schemat A

Ogłoszenie:
IX 2011 r.,
IX 2012 r.

Działania 1.6 Badania i nowoczesne technologie w strategicznych
dla regonu dziedzinach

Ogłoszenie:
VI 2012 r.

Działania 1.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez
doradztwo

Ogłoszenie:
XII 2012 r.

Działanie 3.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności
przedsiębiorstw

16.08.
– 21.09.2011 r.:
promocja
„marek”
i produktów
regionalnych

Działanie 2.1. Rozwój i podniesienie konkurencyjności
przedsiębiorstw: Schemat
A - Bezpośrednie wsparcie
inwestycji w MŚP

Ogłoszenie:
X 2011 r.
-mikroprzedsiębiorstwa

Działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości

Ogłoszenie:
IX - X 2011 r.

(brak w harmonogramie)

Działanie 1.2 Rozwiązania
innowacyjne w MŚP

Ogłoszenie:
XII 2011 r.

Poddziałanie 1.2.4. Mikro, małe
i średnie przedsiębiorstwa

7.09. 2011r.
– 7.12.2011 r.

Poddziałanie 1.2.3 Innowacje
w Mikro- i MŚP

7.01.2012 r.
– 7.03.2012 r.

woj. kujawsko
– pomorskie /
RPO WK-P

woj. lubelskie /
RPO WL

woj. łódzkie /
RPO WŁ

woj. małopolskie /
MRPO

5. woj. mazowieckie /
RPO WM

6.

woj. pomorskie /
RPO WP

7.

woj. śląskie /
RPO WSL

Tab. Planowane nabory w ramach RPO
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systemów informatycznych swoich partnerów w celu
umożliwienia automatyzacji wymiany informacji. Doﬁnansowaniu podlegają projekty o charakterze technicznym, informatycznym i organizacyjnym, które prowadzą
do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej na podstawie umów zawartych z co najmniej
dwoma innymi przedsiębiorcami. Nabór wniosków do
działania 8.2 planowany jest na październik 2011 roku.
Stan realizacji programów
O ile na początku okresu programowania, gdy wszyscy
oczekujący na pierwsze nabory, widząc wciąż zmieniające się procedury i przesuwane w czasie terminy wejścia w życie nowych regulacji prawnych, obawiali się,
czy zdążymy wykorzystać wszystkie przyznane Polsce
fundusze, o tyle teraz możemy się pochwalić całkiem
niezłą skutecznością w wykorzystywaniu unijnych środków. Na podstawie danych Komisji Europejskiej opublikowanych w lutym br. i przekazanych do publicznej
wiadomości przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
można stwierdzić, że Polska niezmiennie przoduje we
wdrażaniu funduszy unijnych przyznanych nam na lata
2007-2013.
Łącznie w analizowanym okresie (od początku tego
okresu programowania) Komisja Europejska wypłaciła
państwom członkowskim 78,4 mld euro. Polska otrzymała z tej puli najwięcej spośród wszystkich państw
UE, bo prawie 16,5 mld euro, co stanowi ok. 21 proc.
wszystkich wypłaconych dotychczas środków.
Spojrzenie na wykorzystanie przez Polskę funduszy
unijnych z nieco innej perspektywy, a mianowicie przez
pryzmat całego dostępnego dla Polski na lata 20072013 budżetu, a nie w odniesieniu do innych państw
członkowskich, już nie jest tak optymistyczne. Według
tych samych danych otrzymana przez Polskę dotychczas kwota stanowi 25,2 proc. funduszy dostępnych
dla Polski na całą perspektywę ﬁnansową. Z takim wynikiem znajdujemy się pośrodku rankingu, a nie w jego
czołówce.
Jak to się ma do informacji, że środki unijne się kończą
i że w najbliższym czasie odbędą się w wielu programach czy działaniach już ostatnie nabory? Oczywiście,
żeby mieć pełniejszy obraz danych, pamiętać musimy
jeszcze o jednym aspekcie, a mianowicie o tym, że te
25,2 proc. całego budżetu przekazanego Polsce na lata
2007-2013 to są tylko pieniądze już Polsce przekazane jako refundacja poniesionych przez beneﬁcjentów
kosztów lub jako zaliczki na poczet realizowanych zadań. Nie zapominajmy, że szereg projektów przeszło
już przez wszystkie etapy oceny, a wnioskodawcy są
na etapie podpisywania umowy o doﬁnansowanie lub
we wczesnej fazie realizacji projektu, czyli przed wypłatą pierwszej transzy dotacji. Podobnie zresztą musimy
potraktować wszystkie projekty będące w trakcie oceny. One też wyczerpią pewną część alokacji ﬁnansowej
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przeznaczonej na nabory, które już się odbyły i dlatego budżet przeznaczony na realizację tych projektów
można potraktować jako wykorzystany, mimo iż de facto środki ﬁnansowe nie zostały beneﬁcjentowi jeszcze
wypłacone.

umów na kwotę doﬁnansowania 27,74 mld zł, co stanowi 71,14 proc. alokacji z EFRR. Wypłacono zaliczki na
projekty w wysokości 5,380 mld zł, a płatności na rzecz
beneﬁcjentów wyniosły 7,824 mld zł. W ramach PO IG
realizowanych jest 130 projektów kluczowych.

Trochę statystyk
Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 w ramach tej
perspektywy ﬁnansowej do 14 sierpnia 2011 r. wpłynęło
do instytucji blisko 186 tys. wniosków, które zaakceptowano jako poprawne pod względem formalnym. Kwota
doﬁnansowania tych wniosków zarówno ze środków
unijnych, jak i krajowych to 419 mld zł.
Od początku funkcjonowania programów podpisano
58 634 umów o doﬁnansowanie na kwotę 249,2 mld
zł (wydatki kwaliﬁkowalne), w tym doﬁnansowanie ze
środków UE to 172,1 mld zł, co stanowi 65,3 proc. alokacji na lata 2007-2013. Według stanu na 30 czerwca

Co potem?
Zanim środki unijne przeznaczone na lata 2007-2013
całkiem się wyczerpią i zanim wkroczymy w nową perspektywę budżetową, do rozdysponowania będziemy
mieli 512 mln euro z Krajowej Rezerwy Wykonania,
przeznaczonych dla Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013. Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego dokonało podziału jeszcze na początku
tego roku, ale środki traﬁą do wnioskodawców najwcześniej z początkiem 2012 r., czyli po zatwierdzeniu
przez Komisję Europejską zmienionych dokumentów
programowych. Niewykluczone, że znaczna część tych
środków traﬁ wprost do przedsiębiorców, którzy mają
wciąż niezaspokojone potrzeby inwestycyjne – tak
przynajmniej deklarują przedstawiciele zarządów wielu
województw.
Podstawą podziału części regionalnej KRW jest ranking
województw przygotowany zgodnie z metodologią podziału krajowej rezerwy wykonania w ramach krajowych
oraz regionalnych programów operacyjnych.
Dodatkowe środki otrzymają wszystkie województwa
– przeciętnie alokacja zwiększy się o 4,4 proc. Najwyższa kwota (ponad 54 mln euro), ze względu na
najlepszy poziom wykorzystania dostępnych środków, traﬁ do Regionalnego Programu Województwa
Opolskiego. Znaczna część środków traﬁ również do
województw: lubuskiego, wielkopolskiego, pomorskiego i podkarpackiego. Najmniej skorzystają województwa: śląskie, zachodniopomorskie, dolnośląskie
i mazowieckie, jako najsłabiej wykorzystujące dostępne dotychczas środki. Więcej szczegółów na stronie
www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
Nowa perspektywa przyniesie wiele zmian, ale na pewno niektóre z nich nas pozytywnie zaskoczą. Pesymiści
spodziewali się, że po 2013 r. dotacje dla Polski całkowicie znikną. Niektórzy przewidywali, że może i coś
jeszcze dostaniemy, ale na pewno już nie tyle, co w bieżącej perspektywie, bo największą pulę zgarną nowi
członkowie UE. Tymczasem pierwsze rozmowy z KE
nad nowym budżetem, planowanym na lata 2014-2020,
dotyczą kwoty ponad 80 mld euro, gdy tymczasem
budżet, z którego korzystamy w bieżącym okresie, to
kwota ponad 67 mld euro. Oczywiście na ostateczną
kwotę (zapewne nie mniejszą niż obecnie), jak też na
wszystkie ustalenia dotyczące kierunków wsparcia
w kolejnej perspektywie budżetowej, trzeba jeszcze
poczekać. Rozmowy z KE dopiero zaczęły się toczyć
i potrwają jeszcze długo. Długo też potrwa konstruowanie nowych programów i opracowywanie niezbędnych

”

Od początku okresu programowania do
końca czerwca 2011 r. wsparto w ramach
RPO 2 756 przedsiębiorstw, w tym
najwięcej w województwie wielkopolskim
(783 ﬁrmy).

2011 r. w ramach 16 RPO zostało złożonych 43 367
wniosków o doﬁnansowanie na łączną kwotę doﬁnansowania 91,8 mld zł. Pozytywnie oceniono i zakwaliﬁkowano do realizacji 24 771 wniosków, w tym zostały
podpisane umowy lub wydane decyzje w sprawie 21
508 wniosków z doﬁnansowanie z UE na poziomie 49,7
mld zł, co stanowi 75,1proc. alokacji ﬁnansowej na lata
2007-2013. W trzech województwach wykorzystano już
niemal całą dostępną przed spodziewanym na koniec
2011 r. uruchomieniem dodatkowych środków z Krajowej Rezerwy Wykonania i Dostosowania Technicznego
alokację: woj. opolskie – 97 proc., wielkopolskie – 94,9
proc., pomorskie – 93,8 proc. Najniższy poziom odnotowano w województwie mazowieckim – 60,7 proc.
Od początku okresu programowania do końca czerwca
2011 r. wsparto w ramach RPO 2 756 przedsiębiorstw,
w tym najwięcej w województwie wielkopolskim (783
ﬁrmy). Na podstawie umów o doﬁnansowanie zawartych do końca czerwca 2011 r. można stwierdzić, że
wsparciem w zakresie inwestycji objętych zostanie
jeszcze w najbliższym czasie 6 035 przedsiębiorstw,
a w zakresie doradztwa specjalistycznego – 694 przedsiębiorstwa.
Dla porównania w ramach PO IG do 12 sierpnia 2011
roku zatwierdzono 8 182 projekty na kwotę 31,82 mld
zł, co stanowi 81,60 proc. alokacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), podpisano 7 535
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do funkcjonowania nowych programów dokumentów,
w tym kompletnej dokumentacji aplikacyjnej. Można się
spodziewać, że pierwsze nabory wniosków w ramach
nowych programów też nie zostaną uruchomione od

”

Pierwsze informacje dotyczące planów
na lata 2014-2020 są dość optymistyczne
dla przedsiębiorców. Z wypowiedzi
minister Bieńkowskiej wynika, że
przedsiębiorcy otrzymają w nowym
okresie więcej środków niż dotychczas,
a mniej zostanie przeznaczonych
na infrastrukturę.

razu z początkiem stycznia 2014 r. A kiedy? Pierwsze
nabory dla przedsiębiorców w perspektywie 2007-2013
odbyły się w wielu województwach dopiero w drugiej
połowie 2008 r. Miejmy nadzieję, że instytucje zaangażowanie w zarządzanie i wdrażanie funduszy, nauczone
doświadczeniami z tej i jeszcze poprzedniej perspektywy,
z formalnościami uporają się wcześniej.
Pierwsze informacje dotyczące planów na lata 2014-2020
są dość optymistyczne dla przedsiębiorców. Z wypowiedzi minister Bieńkowskiej wynika, że przedsiębiorcy otrzymają w nowym okresie więcej środków niż dotychczas,
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a mniej zostanie przeznaczonych na infrastrukturę, w tym
również drogową (samorządy będą w większej mierze
partycypować w ﬁnansowaniu tego typu inwestycji).
Większa część środków przeznaczonych na inwestycje
w przedsiębiorstwach będzie miała formę pożyczki, ale
bezzwrotne dotacje zupełnie nie znikną. Nadal będą stanowiły główny sposób ﬁnansowania inwestycji. Przewiduje się, że być może ok. 30 proc. środków dla przedsiębiorców będą stanowiły instrumenty zwrotne (pożyczki),
pozostałą część stanowić będą nadal dotacje. Oczywiście w dalszym ciągu wspierana będzie innowacyjność.
Bardziej szczegółowe informacje o nowej perspektywie
ﬁnansowej będą znane w 2012 r. Dotąd podzielono już
ok. 90 proc. budżetu zaplanowanego na lata 2007-2013
i kilka najbliższych lat to dla beneﬁcjentów i instytucji zaangażowanych w obsługę programów głównie czas rozliczania dotacji. Jak twierdzą przedstawiciele MRR, nie ma
ryzyka, by pieniądze z tej perspektywy budżetowej nie
zostały rozdzielone i by trzeba je było zwracać. W przypadku działań mniej popularnych instytucje dokonują
przesunięć środków w inne obszary, gdzie bez problemu
dodatkowe fundusze zostaną spożytkowane.

Urszula Pieńkowska
wiceprezes zarządu Maculewicz Consulting sp. z o.o.
www.maculewicz.pl
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