
Skąd i jakie wsparcie 

Pieniędzy dla małych i średnich  firm jest dużo – 82,5 mld zł. Tylko Narodowe Centrum  

Badań i Rozwoju, które w unijnej perspektywie finansowej 2014-2020 pełni funkcję 

Instytucji Pośredniczącej w programach operacyjnych Inteligentny Rozwój oraz Wiedza 

Edukacja Rozwój, przeznaczył w tym roku na prace badawcze ponad 8 mld zł. To robi 

wrażenie i daje wielkie szanse. Zwłaszcza że z funduszy unijnych mogą korzystać zarówno 

planujący jej założenia, ponieważ start-upy też mają szanse na wsparcie.  

Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą korzystać z: 

 Dotacji, 

 Pożyczek, 

 Bankowych gwarancji. 

Decyzje o przyznaniu finansowania z funduszy unijnych i ich instrumentów finansowych 

podejmują: 

 Banki, 

 Towarzystwa gwarancyjne, 

 Zarządzający funduszami venture capital, 

 Anioły biznesu. 

Największe szanse na wsparcie mają przedsiębiorcy z tych branż, które najbardziej 

przyczyniają się do wzrostu gospodarczego, zwiększenia zatrudnienia i modernizacji 

gospodarki. Ważna jest przede wszystkim innowacyjność. To najważniejsze słowo klucz do 

euro finansowania we wszystkich programach. Innowacyjność ma zapewnić długofalowość 

podejmowanych działań i korzystanie z wdrożonych projektów przez wiele lat po ich 

zakończeniu. Ważne są też podnoszenie konkurencyjności gospodarki oraz małych  i średnich 

przedsiębiorstw, zmniejszenie dysproporcji w rozwoju regionów, dalszy rozwój infrastruktury 

transportowej i działania na rzecz ochrony środowiska. 

Na unijne dofinansowanie najbardziej mogą liczyć przedsiębiorcy, którzy prowadzą prace 

badawczo-rozwojowe i planują wdrażanie nowych pomysłów. Unia dofinansuje infrastrukturę 

potrzebną do badań i pokryje część kosztów związanych z wdrożeniem gotowego projektu. 

Pieniądze na te cele pochodzą z: 

 Programu Inteligentny Rozwój, 

 Programu Polska Wschodnia, 

 Programów regionalnych. 

Na pomoc mogą liczyć przedsiębiorcy, którzy planują inwestycje. Programy regionalne i 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich przewidują pożyczki na zakup maszyn, które 

umożliwiają  poszerzenie lub zakresu usług, a więc wpłyną na poprawę konkurencyjności – 

najlepiej nie tylko na polskim rynku, ale także europejskim. 



Wprawdzie pożyczki są instrumentami zwrotnymi, ale łatwiej dostępnymi niż kredyty 

bankowe. Kto jednak woli współpracę z bankiem i spełnia stawiane mu warunki, może liczyć 

na wsparcie w postaci bankowych gwarancji. W tym przypadku pieniądze na firmowe 

inwestycje pochodzą z programów regionalnych i inicjatywy Jeremie, która jest dostępna w 

wybranych regionach.  

Firmy działające na wsi mogą również liczyć na pieniądze z Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich. Programy regionalne wspierają informatyzację, np. utworzenie portalu 

internetowego, sklepu w sieci, wdrażanie rozwiązań wspomagających zarządzanie firmą. 

Sposób wsparcia zależy od regionu. W jednym przyznawane są dotacje, w innych tylko 

pożyczki. 

Ekologia i energetyka 

Ważne dla Unii są ekologia i poprawa efektywności energetycznej. Dofinansowywane lub 

wspomagane pożyczkami jest więc np. wprowadzenie energooszczędnych technologii, 

usprawnianie linii produkcyjnych, uzyskiwanie energii odnawialnej i termomodernizacja 

firmowych budynków. Tu znów kłaniają się programy regionalne, choć nie tylko. 

Osobnym programem-przeznaczonym na większe projekty – jest Program Infrastruktura  

i Środowisko, z którego pieniądze mogą iść na budowę elektrowni wiatrowych, słonecznych, 

geotermalnych i wykorzystujących biomasę. 

Bonusem dla przedsiębiorców jest premia na prace B+R, która pojawiła się w tym roku. Na 

ulgę podatkową w postaci odliczenia kosztów od podstawy opodatkowania mogą liczyć 

wszyscy przedsiębiorcy, którzy będą prowadzili prace badawcze. 

Odliczać można wydatki poniesione na: 

 Działalność badawczo-rozwojową, 

 Badania naukowe-zarówno takie, które prowadzone SA z myślą o zastosowaniu 

komercyjnym, jak i takie, które celu komercyjnego nie mają, 

 Prace rozwojowe, obejmujące np. opracowywanie i badanie prototypów. 

Odliczyć można 30%. Kosztów kwalifikowanych związanych z wypłatą wynagrodzeń 

osobom pracującym przy projektach innowacyjnych, a dodatkowo 20 %. W przypadku MŚP  

i 10 %. W przypadku dużych firm, kosztów nabycia surowców i materiałów, ekspertyz, usług 

doradczych, wyników badań naukowych, czy odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-

badawczej związanych z pracami innowacyjnymi, odpisów amortyzacyjnych od środków 

trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej 

działalności badawczo-rozwojowej (z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, 

budynków i lokali będących odrębną własnością). 

Groźnej nazwy związanej z pracami B+R nie trzeba się obawiać, bo – jak mówią doradcy – 

każdy przedsiębiorca myśli o usprawnieniach w swojej firmie, stosowaniu nowych maszyn do 



produkcji, wykorzystywaniu lepszych i trwalszych materiałów, a więc kojarzyć z wielkimi 

laboratoriami, w których pracują sztaby naukowców. 

Decyduje specjalizacja 

Podstawowym warunkiem uruchomienia funduszy europejskich jest wybór specjalizacji 

regionalnych.  

Do końca 2014 roku na polskiej liście inteligentnych specjalizacji znajdowało się osiemnaście 

pozycji w pięciu podgrupach: 

- zdrowe społeczeństwo 

- gospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa, 

- zrównoważona energetyka, 

- surowce naturalne i gospodarka odpadami, 

- innowacyjne technologie i procesy przemysłowe 

Dzięki działaniom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2015 r. dołączyła 

dziewiętnasta specjalizacja Innowacyjne Technologie Kreacyjne. 

O wyborze specjalizacji przez poszczególne województwa decydowały: lokalna specyfika, 

warunki naturalne, zaplecze naukowo-badawcze i przemysłowe, potencjał naukowy, 

możliwości firm i zdolność do współpracy w różnych sektorach.  

Przy opracowywaniu strategii rozwoju regionu samorządy powinny więc współpracować  

z przedstawicielami biznesu i świata nauki. Opracowanie wizji rozwoju regionu nie jest 

procesem zamkniętym – wspieranie inteligentnych specjalizacji to nowy sposób myślenia o 

rozwoju, który ma sprawić, że w Polsce powstaną przełomowe innowacje, a ta lista jest wciąż 

otwarta. Inteligentnych specjalizacji może przybyć. 

Region nie musi się skupiać na jednej, dwóch czy trzech specjalizacjach. Są takie 

województwa, w których jest ich nawet dziewięć. To ma zalety dla przedsiębiorców ale  

i wady. Daje dużo większe szanse na zdobycie unijnego dofinansowania – zwłaszcza jeżeli 

zainteresowani postawią na takie projekty, które mają szanse na odnalezienie się na rynkach 

międzynarodowych, bo takie mogą być dodatkowo punktowane. Ale wybór zbyt wielu 

specjalizacji oznacza również rozdrobnienie finansowania na kilka obszarów gospodarki. 

Może więc być mniej efektywny niż skoncentrowanie się na trzech specjalizacjach. Zupełnie 

inaczej będzie to wyglądało, jeżeli w strategię regionalną wpisane są działania 

międzysektorowe. W niektórych regionach punktem do takich powiązań międzysektorowych 

może być  tworzenie klastrów, które mogą być sposobem nawiązania współpracy regionów  

i to nie tylko krajowych. 

Myślenie o uzyskaniu dofinansowania (jeżeli ma się już pomysł) trzeba dostosować do 

specjalizacji regionu, w którym się działa. Zwłaszcza, że województwa wśród specjalizacji 

mają swoich ulubieńców. 



 

Największe szanse na dofinansowanie 

Województwa na specjalizację wybierały przede wszystkim produkcję żywności, 

przetwórstwo spożywcze i technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT). Powodzeniem 

cieszyły się też inwestycje powiązane ze zdrowiem, medycyną i rehabilitacją. Główną 

inteligentną specjalizacją województwa śląskiego są technologie informacyjne  

i komunikacyjne. 

W nowej perspektywie funduszy europejskich na lata 2014-2020 Regionalne Programy 

operacyjne będą finansowane z dwóch źródeł - tak jak dotychczas z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego i po raz pierwszy z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Krok po kroku 

1. Pomysł, a potem plan, jak pomysł zrealizować i jakie będą tego koszty. Specjaliści 

podkreślają, że projekty nie powinny być wydumane. Najlepiej gdyby były efektem 

usprawnień czy rozwoju dotychczasowej działalności i zdobytych wcześniej 

doświadczeń, choć są również programy, które udzielają pożyczek start-up.. 

2. Wybór odpowiedniego źródła finansowania. Fundusze unijne są przyznawane z 

pięciu większych i mniejszych programów ogólnokrajowych: 

- Infrastruktura i Środowisko 

- Inteligentny Rozwój, Polska Cyfrowa, 

- Wiedza Edukacja Rozwój, 

- Polska Wschodnia, 

-16 programów regionalnych oraz programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.  

3. Dokładne poznanie warunków przyznawania funduszy, bo tylko wtedy można 

liczyć na akceptacje wniosku. W każdym musi być określony cel inwestycji, efekty, 

jakie ma on przynieść, jasno sprecyzowane terminy realizacji poszczególnych etapów 

prac i przewidywane koszty. Dobrze jest też położyć szczególny nacisk na to, że 

planowane przedsięwzięcie jest spójne z celami wybranego programu. Jeżeli już projekt 

generuje  przychód, a ma być usprawniony, trzeba zastosować odpowiednią metodologię 

obliczania kosztów i korzyści, jakie będą z realizacji zamierzeń. 

4. Przygotowanie wniosku – ułatwią to specjalnie przygotowane dla przedsiębiorców 

formularze. Warto przyjrzeć się im wcześniej, ponieważ wnioski są przyjmowane w 

określonych terminach, nie zawsze z wystarczająco dużym wyprzedzeniem. Specjaliści 

radzą, aby po ogłoszeniu naboru zweryfikować projekt jeszcze raz, aby mieć pewność, że 

jego szczegóły są na pewno dostosowane do wymagań konkretnego konkursu. Ułatwi to 

nie tylko regulamin konkursu, ale również karta oceny projektu. Znajdują się w niej 

informacje o tym, na co komisja oceniająca projekt będzie zwracała uwagę. 



5. Nie każdy wydatek na realizację przedsięwzięcia może być wspierany. Każdy program 

ma swój katalog tzw. kosztów kwalifikowanych, które określają, czy dany wydatek jest 

zgodny z programem, niezbędny do realizacji projektu i efektywny. Tylko takie są 

dofinansowane. Na resztę trzeba mieć fundusze własne. Błędy dotyczące 

nieodpowiedniego kwalifikowania kosztów były dotychczas jednym z najczęstszych 

powodów odrzucania wniosków. Kolejnym były zmiany w projekcie bez konsultacji  

i uchybienia w przetargach. Kolejnym były zmiany w projekcie bez konsultacji  

i uchybienia w przetargach. Warto o tym pamiętać. 

Pomoc zwrotna i bezzwrotna 

Na projekt mogą być przyznane:dotacja, kredyt lub pożyczka. Otrzymuje się je po 

podpisaniu umowy, w której określone są zasady, na jakich pieniądze przyznano, oraz 

obowiązki beneficjenta. Do podpisania umowy potrzebne będą dokumenty: 

 Wyciąg z centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej lub 

krajowego Rejestru Sądowego 

 Zaświadczenie o nadaniu NIP i REGON, 

 Zaświadczenie o nie zaleganiu w opłatach podatków i składek ZUS, 

 Zaświadczenie o niekaralności, 

 Kopia umowy o prowadzenie rachunku bankowego, 

 Załączniki, które mogą się różnić w poszczególnych instytucjach. Mogą to być 

np. dokumenty potwierdzające ustanowienie zabezpieczenia prawidłowej 

realizacji umowy. 

Programy: dla kogo pieniądze 

Program Cosme 

 Gwarancje kredytowe dla małych i średnich przedsiębiorstw do kwoty 150 tys. Euro 

 Finansowanie kapitałowe (etap rozwoju i rozszerzania działalności) 

Program InnovFin (Horyzont 2020) 

 Pożyczki i gwarancje dla innowacyjnych przedsiębiorstw 

 Finansowanie projektów w dziedzinie badań i rozwoju 

 Finansowanie kapitałowe (wczesny etap i etap rozruchu) 

Kreatywna Europa 

 Kredyty i pożyczki dla MŚP działających w sektorze kultury i sektorze kreatywnym 

Program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych 



 Mikrokredyty (do 25 tys. Euro) dla mikroprzedsiębiorstw i osób znajdujących się w 

trudnej sytuacji zamierzających założyć lub rozwijać mikroprzedsiębiorstwa. 

 Inwestycje do kwoty 500 tys. Euro dla przedsiębiorstw społecznych 

Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne 

 Pożyczki, gwarancje, finansowanie kapitałowe lub dotacje dla przedsiębiorstw 

Środki przyznawane są z wieloletnich programów współfinansowanych przez UE: 

Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Europejski Fundusz Inwestycyjny 

 Kredyt na działalność gospodarczą, gwarancje i kapitał własny 

Instrument finansowania prywatnego na rzecz efektywności energetycznej 

 oferuje wsparcie finansowe, udział w podziale ryzyka oraz wsparcie techniczne 

bankom komercyjnym, aby zwiększyć poziom finansowania inwestycji na rzecz 

efektywności energetycznej 

Mechanizm finansowy na rzecz kapitału naturalnego (NCFF) 

 kredyty i inwestycje w fundusze na ochronę środowiska, m.in. zapobieganie zmianom 

klimatycznym 

 

 


