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Niniejszy Przewodnik wskazuje typy projektów, które najczęściej występują w działalności przed-
siębiorstw i jednocześnie mają największe szanse na pozyskanie dotacji. Jest to swoista mapa 
po Funduszach Europejskich. Dzięki konstrukcji Przewodnika można łatwo, szybko i skutecznie 
wyszukać najlepsze źródła dofinansowania dla rozważanych projektów oraz zweryfikować, jakie 
kryteria należy spełnić, aby starać się o grant i jakie czynniki podnoszą szansę jego otrzymania.

KROK 1. Identyfikacja dostępnych form wsparcia ze względu na cel biznesowy

Przyjmując perspektywę przedsiębiorcy, planującego rozwój firmy w różnych jej obszarach, 
przedstawione zostały przekrojowo różne typy działań w podziale według celów biznesowych 
i spodziewanych rezultatów. Zastosowany układ i podział tematyczny pozwala na łatwą nawi-
gację i szybkie dotarcie do informacji o potencjalnie dostępnych formach wsparcia dla przed-
siębiorców planujących:

• inwestycje,

• rozwój pracowników,

• inwestycje związane z ochroną środowiska,

• rozwój w sektorze rolno-spożywczym,

• udział w targach i misjach zagranicznych,

• rozwój transportu intermodalnego,

• rozwój w sektorze turystyki i hotelarstwa.

KROK 2. Wybór optymalnego schematu dotacyjnego

Poszczególne części Przewodnika zredagowane są według jednolitego wzoru. 

W pierwszej kolejności należy się zapoznać z ogólnymi zasadami pomocy publicznej, właściwej 
dla danego rodzaju przedsięwzięcia. Pomoc publiczna, czyli wsparcie podmiotów prowadzą-
cych działalność gospodarczą, np. z funduszy strukturalnych, podlega ścisłym regulacjom Unii 
Europejskiej. Definiują one z reguły kryteria brzegowe, umożliwiające przyznanie dotacji, kosz-
ty, które mogą podlegać refundacji (tzw. koszty kwalifikowane), a także maksymalny poziom 
dofinansowania.

Następnie, w kolejnych częściach Przewodnika opisane zostały typy projektów, jakie mogą pod-
legać dofinansowaniu, wraz ze wskazaniem optymalnego źródła dofinansowania w odpowied-
nim programie operacyjnym.

Kierując się opisem typu projektu, który najlepiej odzwierciedla planowane przez firmę przed-
sięwzięcie, należy zapoznać się z odpowiednim rozdziałem, prezentującym szczegółowo cele, 
założenia i kryteria poszczególnych schematów grantowych. Każdy z nich wskazuje:

• rodzaje projektów, które mogą liczyć na dotację,

• kategorie kosztów kwalifikowanych,

• parametry projektu, poprawiające szanse na pozyskanie wsparcia,

• informacje techniczne, istotne dla projektodawcy, np. gdzie i kiedy składać wnioski, jakie kwoty 
są dostępne i o jakie dofinansowanie można się ubiegać.

Rozdział 1 | Jak korzystać z Przewodnika?
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Dodatkowo, schematy dofinansowania uzupełnione zostały przykładem z praktyki biznesowej, 
który przybliży firmom dostępne możliwości.

Najważniejszym celem tego Przewodnika jest wskazanie przedsiębiorcom, że niemal wszystkie 
obszary funkcjonowania firmy mogą być rozwijane z udziałem środków europejskich, i popro-
wadzenie, krok po kroku, do odpowiedniego źródła.

Poniżej przedstawiono hipotetyczny przykład spółki „Sukces”, który obrazuje bardzo intensyw-
ne wykorzystanie Funduszy Europejskich w jej działalności. Jest to modelowe i strategiczne po-
dejście do możliwości tkwiących w dotacjach.
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Ubieganie się o wsparcie z Funduszy Europejskich jest procesem trudnym – wymaga czasu i nie-
małych własnych nakładów finansowych. Jednocześnie zainteresowanie przedsiębiorców po-
mocą publiczną, dostępną w ramach tych funduszy, znacznie przekracza dostępne środki. Jak 
pokazują doświadczenia lat 2004-06, wielu starających się o unijną dotację nie odniosło sukcesu. 

Proces aplikowania o środki unijne oraz ich wydatkowania wymaga spełnienia wielu warunków 
oraz przestrzegania restrykcyjnych zasad, które niejednokrotnie okazują się przeszkodą trudną 
do pokonania. W związku z tym warto, przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu prac nad przygo-
towaniem dokumentacji aplikacyjnej, ocenić rzeczywiste szanse, skalkulować koszty oraz doko-
nać rzetelnej oceny skutków korzystania z pomocy publicznej i zobowiązań zaciąganych w tym 
procesie.

Celem tej części Przewodnika jest przekazanie najistotniejszych wskazówek, które pozwolą 
przedsiębiorcy w sposób efektywny zaplanować działania, podejmowane w procesie ubiega-
nia się o wsparcie – od przygotowania koncepcji projektu oraz niezbędnej dokumentacji kon-
kursowej do rozliczenia uzyskanej pomocy publicznej.

ZANIM ZACZNIESZ SZUKAć KONKURSU DLA SIEBIE 

Strategiczne planowanie
W większości przypadków sukcesem kończą się starania o dotację tych przedsiębiorców, któ-
rych projekty wynikają z rzeczywistych potrzeb. W związku z tym prawidłowe zdefiniowanie 
planów oraz wynikających z nich potrzeb przedsiębiorstwa jest kluczowym etapem, który po-
winien rozpoczynać każdy proces pozyskiwania pomocy publicznej. 

Z punktu widzenia Funduszy Europejskich na największą pomoc mogą liczyć projekty, do-
tyczące średnio- i długoterminowych potrzeb przedsiębiorstw. Zagregowanie planów inwe-
stycyjnych, obejmujących od 2 do 5 kolejnych lat, znacznie ułatwia ubieganie się, a później 
korzystanie z pomocy publicznej. 

Wielkość przedsiębiorstwa
Biorąc pod uwagę bardziej formalną stronę całego procesu, należy zwrócić uwagę przede wszystkim 
na status przedsiębiorstwa, wynikający z jego wielkości. Ze względu na duże skomplikowanie przepi-
sów wspólnotowych w tym zakresie, szczegółowo zagadnienie badania wielkości przedsiębiorstwa 
zostało omówione w Rozdziale 3. „Definicja MśP – jak praktycznie określić status przedsiębiorstwa”. 

Praktyczne implikacje, na które warto tutaj zwrócić uwagę, wiążą się przede wszystkim ze znacz-
nie szerszym wachlarzem możliwości wsparcia dla przedsiębiorstw małych i średnich (MśP), 
z wyższym poziomem dopuszczalnego dofinansowania, a także często z łagodniejszymi kry-
teriami oceny ich projektów. Tak więc precyzyjne określenie statusu przedsiębiorstwa może nie 
tylko zaoszczędzić wielu dodatkowych formalności, związanych z ubieganiem się o dotację, ale 
również umożliwić korzystanie z niedostępnych dla dużych firm form wsparcia. 

Najpoważniejszą konsekwencją niedokładnego określenia statusu przedsiębiorstwa jest ubie-
ganie się o wsparcie w nieprawidłowej wysokości, co może powodować przegraną w konkursie 
już na etapie weryfikacji formalnej lub nawet, w przypadku otrzymania dofinansowania, ewen-
tualną konieczność zwrotu nielegalnie otrzymanej pomocy publicznej.

Przedsiębiorstwa wyłączone z pomocy 
Istotnym elementem analizy możliwości ubiegania się o wsparcie powinno być sprawdzenie, 
czy przedsiębiorstwo nie jest wyłączone z możliwości ubiegania się o nie – na podstawie prze-
pisów wspólnotowych lub regulacji prawa polskiego. 

Rozdział 2 | ABC Funduszy
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Wsparcia w ramach pomocy publicznej w szczególności nie otrzymają przedsiębiorcy i przed-
siębiorstwa:

• realizujący inwestycję objętą pomocą regionalną w tzw. sektorach wyłączonych (rybołówstwo 
i akwakultura, budownictwo okrętowe, węgiel i stal, włókna syntetyczne, produkcja pierwotna 
produktów rolnych),

• znajdujące się w trudnej sytuacji ekonomicznej,

• zagrożone,

• znajdujące się w okresie restrukturyzacji, przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej,

• będące osobą fizyczną, jeżeli została ona skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa: 
składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, 
obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi ban-
kowemu, karno-skarbowe albo inne, związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,

• niebędące osobą fizyczną, w których to przedsiębiorstwach osoba, będąca członkiem orga-
nów zarządzających bądź wspólnikiem, została skazana prawomocnym wyrokiem za przestęp-
stwa, o których mowa wyżej,

• na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, która 
uznała pomoc za niezgodną z prawem i wspólnym rynkiem,

• które posiadają zaległości z tytułu należności publicznoprawnych.

KIEDy SZUKASZ WłAŚCIWEGO KONKURSU 

Kiedy zacząć? 
Działania związane z ubieganiem się o wsparcie powinny rozpoczynać się znacznie wcześniej 
niż w momencie ogłoszenia terminu składania wniosków o dofinansowanie. Wtedy bowiem 
może być już za późno na odpowiednie przygotowanie planowanego przedsięwzięcia pod ką-
tem wymagań, stawianych wspieranym projektom. Tym samym największe szanse na dotacje 
mają ci przedsiębiorcy, którzy swoje przedsięwzięcia planują z możliwie dużym wyprzedzeniem. 

Uruchomione w Polsce programy operacyjne będą obowiązywały do końca 2013 roku. W więk-
szości budżety działań zostały podzielone proporcjonalnie na wszystkie lata. Tak więc podsta-
wowe zasady i kierunki wsparcia są niezmienne. Modyfikacji mogą ulegać tylko szczegółowe 
zapisy, dotyczące np. kryteriów oceny. W związku z tym przedsiębiorcy, już na wstępnym etapie 
planowania, są w stanie podejść do swoich zamierzeń inwestycyjnych w sposób strategiczny, 
rozmieszczając je odpowiednio w czasie, zarówno pod kątem potrzeb firmy, jak i dostępności 
Funduszy Europejskich.

Z praktyki wynika, iż opracowanie dokumentacji aplikacyjnej zajmuje 2-6 miesięcy. W tym czasie 
przedsiębiorca kompletuje załączniki (np. opinia o innowacyjności) oraz potwierdza źródła fi-
nansowania przedsięwzięcia (np. promesa kredytowa). Wtedy jest też czas na zdobycie niezbęd-
nych pozwoleń (np. pozwolenie na budowę, jeżeli jest wymagane na etapie składania wniosku 
lub podpisywania umowy o dofinansowanie) oraz potwierdzenie zgodności przedsięwzięcia 
z przepisami, dotyczącymi ochrony środowiska (szczególnie w przypadku przedsięwzięć, które 
mogą znacząco oddziaływać na środowisko naturalne oraz na obszary Natura 2000). Ten opty-
malny czas daje szansę na przygotowanie dobrego i przemyślanego projektu. Bezwzględnie za 
późno jest na przystąpienie do opracowania wniosku dopiero po ogłoszeniu konkursu.

Ocena oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia
Jednym z elementów warunkujących uzyskanie wsparcia z funduszy wspólnotowych jest po-
prawne przeprowadzenie postępowania, mającego na celu zbadanie potencjalnego wpływu 
danego projektu na środowisko. 

Rozdział 2 | ABC Funduszy
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Zgodnie z europejskimi i polskimi aktami prawnymi (zwłaszcza ustawą o.o.ś.1), wpływ na środowisko 
planowanego projektu powinien być rozważony i zbadany zarówno przez przedsiębiorcę jak i przez 
właściwy organ na etapie postępowania, poprzedzającego wydanie przez ten organ decyzji o śro-
dowiskowych uwarunkowaniach, w tym w ramach tzw. procedury oceny oddziaływania przedsię-
wzięcia na środowisko („procedura o.o.ś.”). Przebieg i prawidłowość takiego postępowania są na-
stępnie oceniane przez polskie i europejskie instytucje wdrażające i finansujące na różnych etapach 
realizacji inwestycji. Prawidłowy, tj. zgodny zarówno z europejskimi i polskimi aktami prawnymi 
przebieg procedury o.o.ś., jest jednym z warunków uzyskania dofinansowania. Natomiast pojawie-
nie się poważnych błędów proceduralnych związanych z oceną wpływu przedsięwzięcia na środo-
wisko, może zdyskwalifikować projekt i stanąć na przeszkodzie w udzieleniu dofinansowania. 

Na czym polega procedura o.o.ś.?
Procedura o.o.ś. polega na analizie przez właściwy organ charakterystyki danego przedsię-
wzięcia i ocenie, czy może ono znacznie oddziaływać na środowisko oraz jaki ewentualnie ten 
wpływ będzie. Obejmuje ona w szczególności weryfikację przedłożonego przez przedsiębiorcę 
raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, uzyskanie wymaganych ustawą opinii 
i uzgodnień oraz zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu. Pożądanym 
przez przedsiębiorców końcowym etapem o.o.ś. jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwa-
runkowaniach. Jeżeli z procedury o.o.ś. wynika zasadność realizacji przedsięwzięcia w warian-
cie innym niż proponowany przez przedsiębiorcę, organ prowadzący postępowanie, za zgodą 
przedsiębiorcy, może wskazać w decyzji wariant dopuszczony do realizacji. W przypadku braku 
zgody przedsiębiorcy, organ wydaje decyzję odmowną. 

Dla jakich przedsięwzięć należy przeprowadzić procedurę o.o.ś.? 
Przeprowadzenia procedury o.o.ś. wymaga realizacja określonych prawem typów przedsię-
wzięć. „Przedsięwzięcie” to zamierzenie budowlane lub inna ingerencja w środowisko, polega-
jąca na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu, w tym również na wydoby-
waniu kopalin. Zakres tego pojęcia jest szeroki. Za przedsięwzięcie można więc uznać zarówno 
wzniesienie nowego budynku, jak i utwardzenie terenu parkingu dla samochodów. 

Należy pamiętać, że przedsięwzięcia powiązane technologicznie kwalifikuje się jako jedno 
przedsięwzięcie, nawet jeżeli są one realizowane przez różne podmioty. Jest to o tyle istot-
ne, że w niektórych przypadkach poszczególne przedsięwzięcia same w sobie mogłyby nie 
wymagać przeprowadzenia procedury o.o.ś., ale po zsumowaniu parametrów charaktery-
zujących ich wpływ na środowisko, procedura o.o.ś stanie się konieczna. 

Przeprowadzenia procedury o.o.ś. wymagają tylko planowane przedsięwzięcia, które:

• mogą zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (tzw. Grupa I), lub

• mogą potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (tzw. Grupa II), jeżeli obowiązek prze-
prowadzenia procedury o.o.ś. zostanie stwierdzony przez organ.

 
Rodzaje przedsięwzięć zaliczanych do Grupy I i Grupy II zostały określone w rozporządzeniu Rady 
Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku2. Rozporządzenie zawiera listę przedsięwzięć kwalifikowanych 
do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Każdy przedsiębiorca, planujący zreali-
zować inwestycję, powinien sprawdzić, czy nie znajduje się ona na liście zawartej w rozporządzeniu. 

Warto zwrócić uwagę, że przygotowywany jest obecnie projekt nowego rozporządzenia, za-
wierającego zmodyfikowaną listę przedsięwzięć, które wkrótce zastąpi obecnie obowiązujące. 

1 Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.).

2 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określania rodzajów przedsięwzięć mogących znaczą-
co oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporzą-
dzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 roku Nr 257, poz. 2573);
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Kiedy należy przeprowadzić procedurę o.o.ś.?
Procedura o.o.ś. jest przeprowadzana w ramach postępowania 
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Jest to 
decyzja, o której wydanie musi wystąpić przedsiębiorca, który 
zamierza zrealizować przedsięwzięcie, które może znacząco 
oddziaływać na środowisko. Decyzja o środowiskowych uwa-
runkowaniach musi być uzyskana przez przedsiębiorcę przed 
uzyskaniem innych decyzji, warunkujących realizację inwesty-
cji, w tym między innymi:

• decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania te-
renu,

• decyzji o pozwoleniu na budowę.

 
Oznacza to, że decyzja o środowiskowych uwarunkowa-
niach (jeżeli obowiązek jej uzyskania wynika z prawa) musi 
być uzyskana przez przedsiębiorcę zawsze przed przystą-
pieniem do realizacji inwestycji. 

Jak przebiega procedura o.o.ś.?
Aby zainicjować postępowanie, w ramach którego zostanie przeprowadzona procedura o.o.ś., 
przedsiębiorca musi złożyć wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach3. 

3 Przykładowy wzór wniosku można znaleźć na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony środowiska  
http://gdos.gov.pl, zakładka: Oceny oddziaływania na środowisko

PRZyKłADOWE PRZEDSIęWZIęCIA ZALICZANE DO GRUPy I, ZGODNIE Z ROZPORZąDZENIEM

• Duże instalacje przemysłowe (do wyrobu substancji przy zastosowaniu procesów chemicznych, do wytwarzania papieru lub tek-
tury, huty żelaza),

• Elektrownie, w tym farmy wiatrowe,

• Wydobywanie kopalin, 

• Inwestycje infrastrukturalne,

• Chów lub hodowla zwierząt.

PRZyKłADOWE PRZEDSIęWZIęCIA ZALICZANE DO GRUPy II, ZGODNIE Z ROZPORZąDZENIEM

• Mniejsze instalacje przemysłowe, 

• Mniejsze elektrownie, w tym wiatraki o całkowitej wysokości nie niższej niż 30 metrów,

• Instalacje związane z wydobywaniem kopalin,

• Mniejsze inwestycje infrastrukturalne,

• Instalacje do produkcji paliw z produktów roślinnych,

• Tartaki, stolarnie, instalacje do wyrobu płyt pilśniowych, płyt wiórowych, sklejek lub mebli,

• Ośrodki wypoczynkowe lub hotele, umożliwiające pobyt nie mniej niż 100 osobom, poza obszarami miejskimi wraz z towarzy-
szącą infrastrukturą,

• Zespoły zabudowy przemysłowej na terenie o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha,

• Zespoły zabudowy usługowej na terenie o powierzchni nie mniejszej niż 2 ha, centra handlowe i usługowe o powierzchni nie 
mniejszej niż 1 ha lub o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1 ha, wraz z towarzyszącą infrastrukturą,

• Małe instalacje związane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów,

• Instalacje przemysłu spożywczego,

• Przedsięwzięcia realizowane wyłącznie lub głównie w celu opracowania lub wypróbowania nowych metod lub produktów, któ-
re będą eksploatowane w okresie nie dłuższym niż dwa lata

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach powinna 
zawierać m.in.:

• Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia,

• Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji 
i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia,

• Wymagania dotyczące ochrony środowiska, konieczne 
do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej 
do wydania następnej decyzji w procesie inwestycyjnym.

Ponadto w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
organ może określić:

• Konieczność wykonania kompensacji przyrodniczej,

• Obowiązek zapobiegania, ograniczania oraz 
monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia 
na środowisko,

• Obowiązek przedstawienia analizy porealizacyjnej.

isToTne kwesTie: 

Rozdział 2 | ABC Funduszy 
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PRZyKłAD

Nie jest wystarczające ogólnikowe stwierdzenie w raporcie, że przedsięwzięcie nie spowoduje znaczącego wzrostu poziomu hałasu 
w okolicy. Taka ocena powinna być poparta wynikami badań i ich szczegółową analizą przedstawioną w raporcie.

PRZyKłAD

Nie wystarczy w streszczeniu raportu ogólnikowo stwierdzić, że przeprowadzone badania wskazują na brak wzrostu stężenia danej 
substancji w wodach podziemnych, ale powinno się także zwięźle omówić wyniki badań przytoczonych w treści raportu tak, aby 
każda osoba, która będzie się zapoznawała z raportem, była w stanie zrozumieć rezultaty tych badań.

Dla przedsięwzięcia z Grupy I do wniosku należy dołączyć, 
między innymi, gotowy raport o  oddziaływaniu przedsię-
wzięcia na środowisko. Raport powinien zawierać wskaza-
ne w ustawie o.o.ś. elementy, opisujące m.in.:

• typ danego przedsięwzięcia, 

• elementy przyrodnicze środowiska, objęte zakresem 
przewidywanego oddziaływania planowanego przed-
sięwzięcia,

• opis analizowanych wariantów i określenie ich przewi-
dywanego oddziaływania na środowisko,

• uzasadnienie proponowanego przez przedsiębiorcę wa-
riantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko. 

 
Ważne jest, aby każdy z wymaganych elementów był w raporcie dokładnie i wyczerpująco omó-
wiony. Raport musi umożliwić bowiem rzeczywistą weryfikację oddziaływania przedsięwzięcia 
na środowisko. Jeżeli raport o  oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko nie jest wystar-
czająco dokładny albo nie zawiera wszystkich niezbędnych elementów, właściwy organ może 
wezwać przedsiębiorcę do sprecyzowania podanych informacji lub uzupełnienia raportu.

Nieodłączną częścią każdego raportu jest streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji 
w nim zawartych. Musi się ono odnosić do każdego elementu raportu i rzetelnie oddawać jego 
treść w sposób przystępny dla osoby niebędącej specjalistą w danej dziedzinie.

Przygotowanie raportu wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczenia. Przedłożenie rzetel-
nego i poprawnego raportu w przypadku skomplikowanych inwestycji może znacznie przyśpie-
szyć postępowanie administracyjne. Dlatego, godne polecenia jest powierzenie przygotowania 
tego dokumentu specjalistom do spraw ochrony środowiska, a następnie dokonanie jego wery-
fikacji pod kątem zgodności z wymaganiami prawnymi.

Jeżeli przedsiębiorca realizujący przedsięwzięcie z Grupy I nie ma pewności co do zakresu ra-
portu, wówczas, z przezorności, powinien złożyć wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia4 oraz z wnioskiem o ustalenie za-
kresu raportu. Organ określi wówczas zakres raportu w drodze postanowienia. W oparciu o takie 
postanowienie przedsiębiorca sporządzi raport.

Po przedłożeniu raportu, organ dokona jego analizy, uzgodni warunki realizacji przedsię-
wzięcia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska i zasięgnie opinii organu sanitarnego, 
po czym wyda decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. 

4 Przykładowy wzór karty informacyjnej przedsięwzięcia można znaleźć na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony środowiska 
 http://gdos.gov.pl, zakładka: Oceny oddziaływania na środowisko. 
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Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko  
powinien m.in.:

• Być dokładny i wyczerpujący,

• Uwzględniać możliwe warianty realizacji przedsięwzięcia,

• Zawierać streszczenie w języku niespecjalistycznym każdego  
z elementów omówionych w raporcie.

isToTne kwesTie: 
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W przypadku przedsięwzięć z Grupy II, do wniosku nale-
ży dołączyć jedynie kartę informacyjną przedsięwzięcia, 
która musi zawierać szczegółowo opisane istotne para-
metry danej inwestycji. Na podstawie tego dokumentu 
organ, do którego przedsiębiorca złożył wniosek, prze-
prowadza tzw. procedurę „screeningową”, w ramach któ-
rej decyduje, czy dla danego przedsięwzięcia konieczne 
jest przeprowadzenie procedury o.o.ś. Organ wydaje 
postanowienie co do tej kwestii po  zasięgnięciu opinii 
innych organów. Jeżeli organ uzna za konieczne prze-
prowadzenie procedury o.o.ś., nałoży na przedsiębiorcę 
obowiązek sporządzenia raportu. Po przedłożeniu rapor-
tu przez przedsiębiorcę, organ dokona jego analizy, uzy-
ska uzgodnienia innych organów i wyda decyzję o śro-
dowiskowych uwarunkowaniach. Jeżeli organ nie nałoży 
obowiązku sporządzenia raportu, wyda decyzję o środo-
wiskowych uwarunkowaniach, w której stwierdzi, że nie 
było konieczności przeprowadzenia o.o.ś.

Właściwy organ
Organem właściwym do wydania decyzji o środowisko-
wych uwarunkowaniach jest najczęściej wójt, burmistrz, prezydent miasta. W niektórych przy-
padkach właściwy będzie:

•  regionalny dyrektor ochrony środowiska (np. dla dróg, linii kolejowych, napowietrznych linii 
elektroenergetycznych, instalacji do przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych, substancji 
chemicznych lub gazu, sztucznych zbiorników wodnych, jeżeli wymienione przedsięwzięcia są 
zaliczane do Grupy I), 

• starosta (w przypadku scalania, wymiany lub podziału gruntów), lub 

• dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (w przypadku zmiany lasu, stanowiącego 
własność Skarbu Państwa, na użytek rolny). 

 
Ocena oddziaływania na obszar Natura 2000
Co do zasady, ocena oddziaływania na obszar Natura 20005 jest przeprowadzana w ramach po-
stępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Jeżeli jednak przedsięwzię-
cie nie należy do Grupy I ani Grupy II, a może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, i nie 
jest bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynika z tej ochrony, to przedsię-
biorca musi się liczyć z tym, że organ, do którego złoży wniosek o wydanie na przykład decyzji 
o pozwoleniu budowlanym, stwierdzi, że przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziały-
wać na obszar Natura 2000. W takim przypadku dokumenty zostaną przekazane regionalnemu 
dyrektorowi ochrony środowiska, który podejmie decyzję co do konieczności przeprowadzenia 
oceny oddziaływania na obszar Natura 2000. W przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, proce-
dura o.o.ś. jest prowadzana przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Po zakończeniu 
postępowania i wydaniu pozytywnego uzgodnienia przez regionalnego dyrektora ochrony śro-
dowiska, organ administracji architektoniczno-budowlanej wyda pozwolenie na budowę. 

Rola przedsiębiorcy
Przedsiębiorca powinien przede wszystkim:

• rzetelnie przeanalizować, czy w przypadku planowanego przez niego przedsięwzięcia koniecz-
ne jest wystąpienie z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (czyli 
rozważyć, czy planowane przedsięwzięcie można zakwalifikować do Grupy I lub II),

5 Lista wyznaczonych oraz przewidywanych obszarów Natura 2000 umieszczona jest na stronie  
http://natura2000.gdos.gov.pl/natura2000/pl/aktualnosci.php

W uzasadnieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
organ powinien podać:

• W przypadku, gdy procedura o.o.ś. została przeprowadzona: 
informację o przeprowadzonym postępowaniu, 
wymagającym udziału społeczeństwa oraz o tym, w jaki 
sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały 
uwzględnione uwagi i wnioski, zgłoszone w związku 
z udziałem społeczeństwa oraz informację o tym, w jaki 
sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały 
uwzględnione ustalenia zawarte w raporcie, uzgodnienia 
regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz opinie 
organu sanitarnego,

• W przypadku, gdy procedura o.o.ś. nie została 
przeprowadzona: informację o uwarunkowaniach, które 
zostały uwzględnione przy stwierdzeniu braku potrzeby 
przeprowadzenia procedury o.o.ś.

isToTne kwesTie: 
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• dbać o to, aby wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
przebiegało zgodnie z prawem, 

• jeżeli wystąpi konieczność przeprowadzenia procedury o.o.ś., przedsiębiorca powinien zapew-
nić, że przedłożony przez niego raport jest wyczerpujący, rzetelny oraz zgodny z wymogami 
prawnymi oraz sprawdzić, czy organ uzyskał wymagane prawem opinie i uzgodnienia, zapew-
nił udział społeczeństwa i należycie go udokumentował,

• jeżeli w sprawie zostanie wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, przedsiębior-
ca powinien przeanalizować, czy zawiera ona wszystkie elementy wymagane prawem.

 
Nawet jeżeli przedsiębiorcy zależy na czasie, to trzeba pamiętać, że jedna poprawnie przepro-
wadzona procedura może trwać dużo krócej niż procedura, którą trzeba będzie powtarzać lub 
uzupełniać. 

Co dalej?
Po uzyskaniu ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsiębiorca wystę-
puje o wydanie następnej, koniecznej w procesie inwestycyjnym decyzji, na przykład decyzji 
o pozwoleniu na budowę. Do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę przedsię-
biorca powinien załączyć decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Istotne jest , aby organ, 
wydający decyzję o pozwoleniu na budowę, wskazał w jej uzasadnieniu, że sprawdził zgodność 
projektu budowlanego z wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi 
w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Na każdym etapie postępowania zmierzającego do realizacji przedsięwzięcia przedsiębiorca 
powinien zwracać szczególną uwagę, czy jest ono prowadzone zgodnie z prawem i czy uzyski-
wane decyzje zawierają wszystkie wymagane prawem elementy. W przypadku jakichkolwiek 
wątpliwości, warto zwrócić się do organu o uzupełnienie decyzji lub jej zmianę. Dostrzeżenie 
bowiem ewentualnych błędów w tym zakresie przez organy finansujące na późniejszym etapie 
(nawet już po rozpoczęciu realizacji inwestycji) może prowadzić do cofnięcia decyzji o dofinan-
sowaniu inwestycji. 

Ponowne przeprowadzenie oceny
W toku postępowania o wydanie decyzji warunkującej realizację inwestycji, w tym decyzji o po-
zwoleniu na budowę, możliwe, a niekiedy konieczne jest przeprowadzenie ponownej oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Ocena taka jest przeprowadzana na wniosek 
przedsiębiorcy lub jeżeli organ właściwy do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę stwier-
dzi, że we wniosku o wydanie decyzji zostały dokonane zmiany w stosunku do wymagań, okre-
ślonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 
Ważne organy administracyjne
Szczegółowe informacje na temat procedury związanej z oceną oddziaływania przedsię-
wzięcia na środowisko można uzyskać od organu właściwego do wydania decyzji o środo-
wiskowych uwarunkowaniach dla danego przedsięwzięcia. Jeżeli jednak przedsiębiorca ma 
wątpliwości natury ogólnej, polecamy kontakt z Generalną Dyrekcją Ochrony środowiska lub 
właściwą Regionalną Dyrekcją Ochrony środowiska. Adresy Dyrekcji dostępne są na stronie 
www.gdos.gov.pl/kontakty.

PRZyKłAD

Konieczność przeprowadzenia ponownej oceny może zaistnieć, gdy na etapie występowania o decyzję o środowiskowych uwarun-
kowaniach przedsiębiorca podał jedynie ogólne informacje na temat technologii czy urządzeń, które zamierza zastosować w nowej 
instalacji, jednak już na etapie składania wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dysponuje dokładnymi parametrami 
planowanych technologii czy urządzeń. Innym przykładem będzie sytuacja, gdy na etapie składania wniosku o decyzję o pozwoleniu 
na budowę przedsiębiorca modyfikuje uprzednio podane parametry instalacji. W każdej z tych przykładowych sytuacji organ może 
stwierdzić konieczność ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
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W poszukiwaniu właściwego programu. Na co warto zwrócić uwagę? 
Dobór działania najbardziej efektywnego dla projektu to przeciwstawienie sobie z jednej strony 
jego charakterystyk, tj. rodzaju kosztów, czasu realizacji, celu, rezultatu, a z drugiej – cech pro-
gramu wsparcia, tj. typu dofinansowywanych projektów, kryteriów dostępu oraz merytorycz-
nych kryteriów oceny, wielkości budżetu, a także sprawności instytucji wdrażającej. 

Zestawienie danych, które należy wziąć pod uwagę, wybierając działanie najlepsze dla plano-
wanej inwestycji, zostało przedstawione poniżej, na Rys. 1. Niniejszy Przewodnik ma strukturę 
opartą o typy inwestycji, tak aby ułatwić porównywanie dostępnych schematów ze względu 
na rodzaj planowanego projektu.

Proces aplikowania – dokumenty i instytucje wdrażające
Programy operacyjne są dokumentami dość ogólnymi, które wskazują główne priorytety 
i  w  sposób generalny odwołują się do typów inwestycji. Więcej konkretów zawierają tzw. 
szczegółowe opisy priorytetów. Jednakże najbardziej szczegółową dokumentacją będzie 
dokumentacja przygotowana dla konkretnego konkursu. Przedsiębiorca, który ubiega się 
grant, nie ma do dyspozycji standardowych zasad dla wszystkich funduszy dostępnych w Pol-
sce, dlatego musi poznać te obowiązujące w danym działaniu czy naborze. Wspólną cechą 
wszystkich działań jest konieczność spełnienia przez wnioskodawcę wszystkich kryteriów 
formalnych oraz tzw. kryteriów merytorycznych obligatoryjnych. W wielu konkursach usta-
nowiono dodatkowo listę kryteriów merytorycznych fakultatywnych, według której przyzna-
wane są punkty i  powstaje ranking najlepszych projektów. Przygotowując dokumentację 
aplikacyjną, należy pamiętać, aby była ona zgodna zarówno z dokumentacją unijną, jak 
i krajową, w skład której wchodzą akty prawne oraz szczegółowa dokumentacja konkur-
sowa. Struktura oraz zestawienie dokumentów znajdują się na Rys. 2. 

Najważniejsza dla beneficjenta jest dokumentacja konkursowa. Jest ona opracowywa-
na przez instytucję wdrażającą (organizującą konkurs). W tej chwili w Polsce działa ich ponad 
200, dlatego dokumentacja konkursowa może różnić się w szczegółach z konkursu na konkurs. 
Przedsiębiorcy najczęściej będą mieli do czynienia z instytucjami centralnymi typu Ministerstwo 
Gospodarki, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 
(PARP) albo z właściwymi regionalnymi, tj. z urzędami marszałkowskimi lub urzędami pracy. 

Zestawienie teleadresowe instytucji wraz z podaniem obsługiwanych typów projektów znajdu-
je się w Rozdziale 5 „Mapa instytucji – gdzie złożyć wniosek?”.

INWESTyCJA

1. Charakterystyki inwestycji, tj.:

• cel i rezultat inwestycji, w tym rezultaty dodatkowe, 
np. efekt ekologiczny

• wartość inwestycji

• innowacyjność

• struktura kosztów

• harmonogram (czas realizacji)

• przygotowanie w zakresie dokumentacji technicznej

2. Dostępność współfinansowania z innych źródeł

PROGRAM

1. Cele programu

2. Typy wspieranych projektów

3. Wielkość budżetu 

4. Kryteria dostępu i kryteria oceny merytorycznej

5. Kwalifikowalność kosztów

6. Wysokość dofinansowania

7. Czas – terminy rund aplikacyjnych, długość oceny 
wniosku

8. Liczba i zawartość wymaganych załączników

9. Instytucja wdrażająca
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Rysunek 1. Charakterystyki projektu a cechy programu wsparcia

Rozdział 2 | ABC Funduszy 
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KIEDy PRZyGOTOWUJESZ WNIOSEK 

Wcześniejsze planowanie i rozpoczęcie przygotowań 
Przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej należy traktować „jedynie” jako zakończenie pro-
cesu planowania i optymalizowania przedsięwzięcia pod kątem rzeczywistych potrzeb przed-
siębiorcy oraz wymagań wybranego instrumentu wsparcia. Takie podejście pozwala na zmaksy-
malizowanie szans na uzyskanie dotacji. Doświadczenie pokazuje, iż największą liczbę punktów 
w ocenie merytorycznej uzyskują te wnioski, które są odzwierciedleniem skrupulatnie prze-
prowadzonego procesu przygotowania przedsięwzięcia, jeszcze na długo przed momentem 
wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie. Duże znaczenie mają również aspekty 
formalne, takie jak zdobycie dokumentów urzędowych, często niezbędnych już przy składaniu 
wniosku o dofinansowanie, które wymagają od przedsiębiorcy znacznie wcześniejszego podję-
cia działań.

Wniosek to część zobowiązania umownego
Wniosek o dofinansowanie jest zawsze nierozerwalną częścią umowy o dofinansowanie, która 
jest podpisywana z instytucją publiczną. W związku z tym wszystkie opisy i deklaracje, zawar-
te w dokumentacji aplikacyjnej, stają się postanowieniami umownymi, wiążącymi strony. 
Zmiana tych zapisów w znaczącej części jest niedozwolona, a tam gdzie istnieje taka możliwość, 
musi być zaakceptowana przez instytucję udzielającą wsparcia. 

W związku z tym należy zwrócić uwagę na takie sformułowanie zapisów, które pozwolą 
na zdobycie punktów w ocenie merytorycznej, ale jednocześnie będą odpowiednie dla pro-
cesu inwestycyjnego czy samej działalności bieżącej przedsiębiorstwa. Nieprzemyślane opisy 
mogą prowadzić do znacznych trudności w rozliczeniu dotacji. Dużo bezpieczniej jest opisać 
rzetelnie założenia, dotyczące realizacji inwestycji, niż przyjmować nierealistyczne zobowią-

• Wytyczne Komisji Europejskiej w sprawie krajowej pomocy regionalnej
• Wytyczne Komisji Europejskiej w sprawie pomocy na B+R
• Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008, uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem 

w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych)

• Rozporządzenie MRR z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia przez PARP pomocy finansowej w ramach POIG 
wraz z rozporządzeniami zmieniającymi z dnia 21 sierpnia 2009 r. oraz 2 lutego 2009 r.

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej
• Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
• Szczegółowy opis priorytetów POIG
• Przewodnik po kryteriach oceny projektów
• Opis działalności wykluczonych z ubiegania się o wsparcie

• Regulamin przeprowadzania konkursu w ramach POIG (dla poszczególnych działań)
• Wzór umowy o dofinansowanie
• Wzór wniosku o dofinansowanie i biznes planu wraz z instrukcją
• Wzory załączników – promesy kredytowej czy opinii o innowacyjności
• Pytania i odpowiedzi na stronie internetowej
• Wzór wniosku o płatność oraz sprawozdania z realizacji projektu wraz z instrukcjami

DOKUMENTy
UNIJNE

DOKUMENTy
KRAJOWE

DOKUMENTy
KONKURSOWE

Rysunek 2. Struktura źródeł informacji – wybrane dokumenty dotyczące PO IG

Rozdział 2 | ABC Funduszy 
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zania, z których trzeba się będzie rozliczyć, zwłaszcza że instytucje udzielające wsparcia nie 
wyrażają później zgody na zmiany celów projektu czy znaczące zmiany wskaźników realizacji, 
podanych we wniosku. 

Przedsiębiorca, ubiegający się o wsparcie, powinien zapoznać się z umową o dofinansowa-
nie podczas opracowywania dokumentacji wnioskowej. Błędem jest sięganie do niej dopie-
ro po pozytywnej decyzji o otrzymaniu grantu. Może się bowiem okazać, że warunki realizacji 
i  rozliczenia projektu określone w umowie są dla przedsiębiorcy nie do spełnienia. Ich wcze-
śniejsze poznanie oszczędziłoby mu pracy i kosztów związanych z przygotowaniem dokumen-
tacji projektowej.

Dokumentacja aplikacyjna jest kluczowa nie tylko podczas oceny projektu, ale także w trakcie 
rozliczania grantu – od otrzymania środków finansowych do zakończenia projektu i w tzw. okre-
sie trwałości. Dlatego tak istotne jest zawarcie we wniosku zapisów, które umożliwią efektywne 
wykorzystanie przyznanej dotacji. Tutaj jest również miejsce na zagwarantowanie sobie mak-
symalnej swobody w zakresie dostosowywania realizowanego projektu do zmieniających się 
warunków rynkowych, w których działa przedsiębiorstwo.

KIEDy REALIZUJESZ I ZAMyKASZ PROJEKT 

Zobowiązania beneficjenta
Jak wskazano powyżej, w trakcie realizacji projektu zobowiązania przedsiębiorcy reguluje umo-
wa o dofinansowanie, do której załącznikami jest pełna dokumentacja aplikacyjna (tzn. wnio-
sek, biznesplan i pozostałe załączniki). Wszystkie te dokumenty łącznie określają zobowiązania 
przedsiębiorcy. 

Umowa o dofinansowanie określa w szczególności:

• opis struktury finansowania projektu – maksymalną wartość dotacji i jej maksymalny udział 
procentowy,

• czas trwania projektu,

• warunki i harmonogram płatności,

• zabezpieczenia zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków,

• zasady monitorowania i poddawania się kontroli,

• zasady przechowywania dokumentów,

• ochronę danych osobowych,

• obowiązki informacyjne,

• zasady dokonywania zmian w projekcie,

• sankcje za naruszenie warunków umowy.

Z wniosku i załączników wynikają natomiast takie kwestie, jak lokalizacja, zakres rzeczowy i cel 
projektu, jego kosztorys, harmonogram i przede wszystkim wskaźniki projektu oraz te wszyst-
kie elementy, które były podstawą przyznania punktów na etapie oceny merytorycznej.

W trakcie realizacji projektu dopuszczalny jest pewien zakres zmian, np. przesunięcia harmono-
gramu czy też określone zmiany w kosztorysie, jednakże nie mogą one zwiększyć przyznanej 
już dotacji oraz wymagają formy pisemnej, a w wielu wypadkach również aneksu do umowy. 
Niedozwolone, co do zasady, są natomiast zmiany, które powodują, iż projekt przestaje speł-
niać wymogi formalne, czy też zmniejsza się jego punktacja z etapu oceny merytorycznej. Wy-
stąpienie takich okoliczności może być podstawą do rozwiązania umowy z beneficjentem oraz 
konieczności zwrotu otrzymanej dotacji z odsetkami.

Rozdział 2 | ABC Funduszy 
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Trwałość projektu – okres zobowiązań
Zarządzanie projektami dofinansowanymi ze środków europejskich nie kończy się w momencie 
zakończenia projektu lub inwestycji, lecz kontynuowane jest dalej w okresie trwałości projektu.

Inwestycje objęte pomocą regionalną (np. innowacyjne inwestycje, inwestycje w odna-
wialne źródła energii, inwestycje w centra usług wspólnych) muszą mieć zapewniony okres 
trwałości, gwarantujący osiągnięcie zamierzonych celów projektu. W zależności od wiel-
kości przedsiębiorstwa okres trwałości wynosi minimum 5 lat dla dużych przedsiębiorstw 
i  3  lata dla małych i  średnich przedsiębiorstw. W większości przypadków okres trwałości 
jest obliczany od złożenia ostatniego wniosku o płatność, co jest równoznaczne z zakoń-
czeniem projektu i oznacza, że wszystkie działania w ramach projektu zostały zrealizowane, 
a wszystkie wydatki poniesione. Jednakże poszczególne programy i działania mogą mieć 
w tym względzie odmienne podejście, co należy brać pod uwagę, ubiegając się o dotację 
w konkretnym schemacie.

Pojęcie „trwałości projektu” rozumiane jest jako niepoddanie projektu tzw. zasadniczej 
modyfikacji tj.6:

1. modyfikacji, mającej wpływ na charakter lub warunki realizacji projektu lub powodującej uzy-
skanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny; oraz

2. modyfikacji, wynikającej ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo z za-
przestania działalności produkcyjnej.

 
Znacząca modyfikacja oznacza jednoczesne spełnienie jednego z warunków wymienionych 
w  punkcie 1 i jednego z warunków wymienionych w punkcie 2, a ponadto pomiędzy tymi 
warunkami musi zachodzić związek przyczynowo-skutkowy (tzn. pkt 2 to przyczyna, a pkt 1 
– skutek).

W przypadku wystąpienia znaczącej modyfikacji wydatki będą objęte procedurą odzy-
skiwania7, tj. beneficjent powinien zostać zobowiązany do zwrotu odpowiedniej części 
lub całości tych środków wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości po-
datkowych, naliczonych odpowiednio od dnia przekazania transzy środków na finansowanie 
projektu, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub od dnia nienależnego pobrania 
środków na finansowanie projektu.

Należy zwrócić uwagę, iż zaprzestanie działalności gospodarczej związanej z dofinan-
sowanym projektem, będzie traktowane jako dokonanie znaczącej modyfikacji i bę-
dzie powodowało konieczność zwrotu otrzymanej pomocy. Podobnie będzie traktowa-
na sytuacja, w której przedsiębiorca przeniesie inwestycję z regionu, w którym otrzymał 
wsparcie (w Polsce rozumianym jako województwo) do innego regionu. Przy czym prze-
niesienie inwestycji do innego powiatu, w ramach tego samego województwa wymaga 
zgody Instytucji Pośredniczącej II stopnia. Możliwe jest jednak przeniesienie własności 
całego podmiotu prawnego, który realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europej-
skich, w  przypadku gdy nowy właściciel decyduje się na kontynuację działalności firmy 
i zachowania celów projektu.

Należy podkreślić, iż w okresie trwałości projektu należy osiągnąć i utrzymać wskaźniki rezulta-
tu, wskazane we wniosku o dofinansowanie. Stanowią więc one długoterminowe zobowiązanie 
beneficjenta.

6 Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające 
rozporządzenie (WE) nr 1260/1999

7 Artykuły 98-102 powyższego Rozporządzenia

Rozdział 2 | ABC Funduszy 
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W okresie trwałości projektu przedsiębiorca musi być także gotowy do poddania się kontroli 
instytucji wdrażających Fundusze Europejskie, w tym Komisji Europejskiej. 

W okresie trwałości nie można zbywać, dzierżawić, ani wynajmować środków trwałych i warto-
ści niematerialnych i prawnych (WNiP), dofinansowanych z Funduszy Europejskich. Jeżeli środki 
trwałe lub WNiP stały się przestarzałe ze względu na szybki postęp technologiczny, uległy znisz-
czeniu, czy „zamortyzowaniu”, należy je zastąpić odpowiednimi, nowymi środkami o podob-
nych parametrach, tak aby cele projektu były realizowane. 

Szczegółowe zasady obowiązujące w zakresie trwałości dla danego programu i działania są 
uregulowane w umowie o dofinansowanie. I tak na przykład w działaniu 4.4. PO IG „Nowe in-
westycje o wysokim potencjale innowacyjnym” obszar ten reguluje paragraf „Monitorowanie, 
sprawozdawczość i ewaluacja”. Zapisy tej umowy pozwalają m.in.: na zbycie środka trwałego, 
który z uwagi na szybki postęp technologiczny stał się przestarzały. Nakładają równocześnie 
na beneficjenta obowiązek zakupu z własnych funduszy, w okresie 3 miesięcy od dnia sprze-
daży przestarzałego środka trwałego, innego środka trwałego, dzięki któremu możliwe będzie 
utrzymanie celu realizacji Projektu przez okres trwałości. Jeżeli nowy środek trwały zostanie 
zakupiony za cenę niższą niż cena, która podlegała dofinansowaniu, beneficjent zobowiązany 
jest do zwrotu różnicy w kwocie dofinansowania na rachunek bankowy w terminie określonym 
w wezwaniu Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II. Kwota zwrotu zostanie powięk-
szona o odsetki, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. Odsetki naliczane są 
od dnia sprzedaży przestarzałego środka trwałego przez beneficjenta, do dnia zwrotu różnicy 
na rachunek bankowy Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia.

Pojęcie utrzymania trwałości projektu dotyczy także projektów tzw. miękkich, realizowanych 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Utrzymanie trwałości dotyczy tych 
projektów, których celem jest stworzenie trwałych/długookresowych struktur lub rozwiązań, 
wymagających ciągłego utrzymywania oraz finansowania.

Za projekty o charakterze trwałym bądź długookresowym uważa się wszystkie projekty miękkie 
(nieinwestycyjne), których celem jest długotrwałe wykorzystanie produktów projektu. Może to 
być prowadzenie strony internetowej, funkcjonowanie przedszkola, którego powstanie zostało 
sfinansowane w ramach projektu, funkcjonowanie wdrożonych systemów czy usprawnień, itp. 
Z uwagi na specyfikę projektów realizowanych w ramach PO KL, nie wszystkie projekty będą 
podlegać kontroli trwałości (np. projekty szkoleniowe realizowane przez przedsiębiorców na ich 
potrzeby nie będą nią objęte).

SAMEMU CZy Z DORADCą? 

Takie pytanie stawia sobie większość przedsiębiorców, rozważających ubieganie się o wspar-
cie. Z jednej strony, zlecając przygotowanie aplikacji wyspecjalizowanemu doradcy zewnętrz-
nemu, możemy skupić się na podstawowej działalności przedsiębiorstwa. Z drugiej jednak 
powierzamy planowanie przedsięwzięcia rozwojowego instytucji, która może nie znać re-
aliów firmy, branży czy rynku, na którym funkcjonujemy. Popyt przedsiębiorców na fundu-
sze spowodował pojawienie się niekompetentnych, nieposiadających odpowiedniego do-
świadczenia i zasobów konsultantów, którzy, np. przyjmując nierealistyczne założenia po to, 
aby spełnić wymogi konkursu, mogą narazić przedsiębiorcę na znaczne straty. Potencjalne 
straty nie ograniczają się jedynie do pieniędzy, zainwestowanych na etapie ubiegania się 
o wsparcie. Znacznie poważniejsze skutki „niekompetentnego” doradztwa pojawiają się 
na etapie realizacji dofinansowanego projektu, gdy nie wzięto pod uwagę zagrożeń, wy-
nikających z ryzyk, charakterystycznych dla tego typu projektów oraz z konsekwencji wielu 
zapisów w dokumentacji aplikacyjnej. Należy jednak nadmienić, iż podobne ryzyka powstają 
także w przypadku korzystania z wewnętrznych zespołów firmy, dla których opracowanie do-
kumentacji jest działaniem dodatkowym. 

Rozdział 2 | ABC Funduszy
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Konsekwencje, związane z brakiem analizy zagrożeń w projekcie, w najłagodniejszej formie 
prowadzą do trudnych negocjacji z instytucjami publicznymi lub częściej do wymuszonej re-
zygnacji z przyznanego wsparcia. Poważniejsze skutki pojawiają się na etapie wnioskowania 
o refundację poniesionych wydatków, które mogą okazać się niekwalifikowane albo poniesione 
niezgodnie z zasadami pomocy publicznej. 

Najbardziej dotkliwą sankcją jest uznanie uzyskanej pomocy za nielegalną. W takim przypad-
ku przedsiębiorca musi zwrócić otrzymaną pomoc z odsetkami, liczonymi jak dla zaległości 
podatkowych oraz zostanie wykluczony z możliwości korzystania z Funduszy Europejskich 
na kilka lat. 

Tych wszystkich konsekwencji można uniknąć, korzystając z doświadczonych doradców 
lub specjalnie przeznaczonych do takich zadań wewnątrzfirmowych zespołów roboczych. 

Dla przedsiębiorców, decydujących się na asystę doradcy, można sformułować kilka zasad, 
którymi należy się kierować przy wyborze specjalistów:

 ; Doradca powinien oferować wsparcie zarówno na etapie ubiegania się o dotację, jak i podczas 
jej rozliczania.

 ; Doradca powinien przedstawić dowody potwierdzające jego doświadczenie i kwalifikacje, 
np. w postaci pisemnych referencji od poprzednich kontrahentów. Przedstawione referencje 
przedsiębiorca powinien osobiście zweryfikować. 

 ; Przedsiębiorca powinien preferować doradców z doświadczeniem w branży, w której działa.

 ; Przedsiębiorca powinien wymagać udziału doradcy już od etapu planowania i kształtowania 
inwestycji. Należy unikać firm zajmujących się jedynie „wypełnianiem formularzy wniosków”.

 ; Należy wymagać od doradcy wstępnego zweryfikowania możliwości oraz, popartej argumen-
tami, rzetelnej informacji o szansach na dotację.

Rozdział 2 | ABC Funduszy
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Znaczenie prawidłowego określenia wielkości firmy
W większości konkursów wielkość przedsiębiorstwa determinuje wysokość przyznanej pomo-
cy, a w wielu przypadkach decyduje również o samej możliwości otrzymania wsparcia. Grupą 
przedsiębiorców, którzy są uprzywilejowani w procesie pozyskiwania środków finansowych 
z  Funduszy Europejskich, są podmioty, które mogą zostać zaliczone do kategorii mikro, ma-
łych i średnich przedsiębiorstw (MśP). Sektor MśP otrzyma zdecydowaną większość środków 
z  funduszy unijnych na lata 2007-13, przeznaczonych dla przedsiębiorców m.in. na wzrost in-
nowacyjności i inwestycje. MśP są faworyzowane przede wszystkim w zakresie możliwego po-
ziomu dofinansowania przedsięwzięć, który w przypadku inwestycyjnej pomocy regionalnej, 
w większości województw w Polsce, sięga 70% kosztów kwalifikowanych projektu. Równocze-
śnie część programów/schematów dotacyjnych zaprojektowano wyłącznie na potrzeby sektora 
MśP, a w wielu innych przedsiębiorstwa te mogą otrzymać podczas oceny wniosków dodatko-
we punkty. Warto więc zwrócić uwagę na przepisy, regulujące status przedsiębiorstw i spraw-
dzić dokładnie, czy przedsiębiorstwo może korzystać z przywilejów dostępnych dla sektora MśP 
w Polsce. 

Jednocześnie należy mieć świadomość, iż odpowiedzialność za prawidłowe określenie wiel-
kości przedsiębiorstwa spoczywa na samym przedsiębiorcy, który w dokumentacji aplika-
cyjnej składa oświadczenie dotyczące statusu firmy. Błędne określenie wielkości przedsiębior-
stwa, a w konsekwencji ubieganie się o dotację w nieprawidłowej wysokości, jest przesłanką 
do odrzucenia wniosku na etapie oceny formalnej lub uznania, jeśli status przedsiębiorstwa jest 
kontrolowany na etapie realizacji projektu, już przyznanej pomocy publicznej za nielegalną.

Jakie dane brać pod uwagę przy ustalaniu statusu firmy
Zgodnie z regulacjami KE (Załącznik do Rozporządzenia Komisji nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 
2008) do określenia wielkości przedsiębiorstwa należy brać pod uwagę takie dane przedsię-
biorstwa, jak:

• wielkość zatrudnienia, 

• roczny obrót,

• bilans roczny.

Poniższa tabela przedstawia wartości wskaźników, niezbędnych do określenia wielkości przed-
siębiorstwa. Dane określane są na ostatni dzień zatwierdzonego roku obrachunkowego i obli-
czane są na podstawie rocznej.

Progi i pułapy, kwalifikujące przedsiębiorstwo do kategorii MŚP

Kategoria  
przedsiębiorstwa

Wielkość zatrudnienia 
(osób)

Roczny obrót  
(mln EUR)

Bilans roczny  
(mln EUR)

Mikroprzedsiębiorstwo do 10 do 2 do 2

Małe przedsiębiorstwo do 50 do 10 do 10

średnie przedsiębiorstwo do 250 do 50 do 43

W przypadku określonych wielkości zatrudnienia każde jej przekroczenie powoduje utratę od-
powiedniego statusu przedsiębiorstwa. W przypadku pułapu, dotyczącego rocznego obrotu 
lub całkowitego bilansu rocznego, przedsiębiorca może wybrać jeden z nich, jako referencyj-
ny. Oznacza to, iż przedsiębiorstwo, aby było zaliczone do określonej kategorii, nie musi speł-
niać obydwu warunków finansowych i przekroczenie jednego z nich nie powoduje utraty jego 
statusu. Zabieg taki wprowadza swojego rodzaju wyrównanie możliwości dla przedsiębiorstw 
działających w sektorze usługowym, które mają zazwyczaj znacznie wyższy wskaźnik obrotu niż 
aktywów bilansu.

Rozdział 3 | Definicja MśP – jak praktycznie określić status przedsiębiorstwa
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Na potrzeby określania wielkości przedsiębiorstwa KE wprowadziła definicję trzech typów pod-
miotów:

• „przedsiębiorstwa niezależne” (posiadają poniżej 25% kapitału lub głosów w innych przedsię-
biorstwach lub inne przedsiębiorstwa posiadają poniżej 25% kapitału lub głosów w rozpatry-
wanych przedsiębiorstwach),

• „przedsiębiorstwa partnerskie” (posiadają pomiędzy 25 a 50% kapitału lub głosów w innych 
przedsiębiorstwach lub inne przedsiębiorstwa posiadają pomiędzy 25 a 50% kapitału lub gło-
sów w rozpatrywanych przedsiębiorstwach), oraz

• „przedsiębiorstwa związane” (wywierają dominujący wpływ, posiadają lub mają prawo do dys-
ponowania większością kapitału lub głosów w innych przedsiębiorstwach lub inne przedsię-
biorstwa wywierają dominujący wpływ, posiadają lub mają prawo do dysponowania większo-
ścią kapitału lub głosów w rozpatrywanych przedsiębiorstwach).

 
W przypadku przedsiębiorstwa niezależnego do obliczeń brane są jedynie dane tego podmio-
tu. Natomiast aby określić status przedsiębiorstwa posiadającego partnera, do danych tego 
przedsiębiorstwa należy dodać dane przedsiębiorstw partnerskich w takim stosunku, jaki po-
siadają udział w przedsiębiorstwie badanym. W przypadku przedsiębiorstw związanych odpo-
wiednie dane dodawane są w całości. Przykładowy sposób wyliczenia danych przedsiębiorstwa 
powiązanego zawiera Rys. 3. 

Dodatkowo, podczas analizy powiązań należy odnieść się również do związku pomiędzy przed-
siębiorstwami a osobami fizycznymi. Sytuacja taka odnosi się jednak tylko do stosunku związa-
nia oraz powinna być brana pod uwagę jedynie w przypadku, gdy podmioty powiązane działają 
na tym samym lub pokrewnym rynku. 

Przykład rozwoju przedsiębiorstwa z wykorzystaniem środków UE

Na poniższym wykresie przedstawiamy na przykładzie hipotetycznego przedsiębiorstwa, jak w każdej fazie życia 
�rmy �nansować jej rozwój z wykorzystaniem funduszy UE dostępnych w latach 2007-2013. Przedstawiony graf nie 
wyczerpuje wszystkich możliwości pozyskiwania dotacji, wskazuje jednak główne potencjalne źródła wsparcia 
leżące w obszarze zainteresowania przedsiębiorstw.  

2008 2013

POMYSŁ
NA BIZNES

Dotacja na
założenie firmy

PO KL 6.2

MIŚ Sp. z o.o.

PARTNER Sp. z o.o.

ZWIĄZANY Sp. z o.o.

Obliczanie danych do 
określenia statusu

Rozwój firmy w zakresie 
e-business: stworzenie 

portalu społecznościowego

PO IG 8.1

POCZĄTKOWA FAZA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA FAZA SZYBKIEGO ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA FAZA ROZWIJANIA DODATKOWYCH MOŻLIWOŚCI

Rozwój firmy: zakup środków 
trwałych niezbędnych 
do produkcji nowych 

maszyn i urządzeń

RPO

Dotacje na doradztwo w zakresie 
opracowania strategii rozwoju 
i strategii marketingowej oraz 

udział w zagranicznych targach

RPO

Dbałość o środowisko: inwestycja 
w zakresie budowy małej 

elektrowni wiatrowej 
na potrzeby siedziby

RPO

Realizacja regionalnego 
projektu szkoleniowego 

dla pracowników 
przedsiębiorstwa 

PO KL 8.1.1

Realizacja ponadregionalne 
projektu szkoleniowego 

dla struktur firmy na terenie 
całej Polski

PO KL 8.1.1

Rozwój działalności B+R: 
przeprowadzenie prac badawczych 

nad opracowaniem nowych 
materiałów do produkcji oraz zakup 

nowej linii produkcyjnej

PO IG 1.4-4.1

Opracowanie, wdrożenie 
i opatentowanie innowacyjnej 

linii technologicznej 
do produkcji nowych maszyn

PO IG 4.4

Dalszy rozwój: utworzenie 
na rzecz własnej spółki 
oraz klientów centrum 

usług wspólnych

PO IG 4.5.2

Rozwój działalności B+R: 
utworzenie centrum 

badawczo-rozwojowego
w przedsiębiorstwie 

PO IG 4.2

Rozwój działalności B+R: 
opracowanie wzoru 

przemysłowego i zakup 
linii produkcyjnej

PO IG 4.2

Z: 50
B: 10

Z – zatrudnienie
B – suma bilansowa

30% udziałów

70% udziałów

Z: 120
B: 20

Z: 60
B: 15

Z: 50+30% x 120 + 100% x 60
B: 10+30% x 20 + 100% x 15

146

31

Rysunek 3 Przykładowy sposób wyliczenia danych przedsiębiorstwa powiązanego
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Elementem, decydującym o wielkości badanego przedsiębiorstwa, jest zasada, iż aby utracić 
posiadany status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa, przekroczenie odpowiednich 
progów musi nastąpić w ciągu co najmniej dwóch, następujących po sobie, okresach rozlicze-
niowych. W przykładzie zaprezentowanym na Rys. 4, firma MIś Sp. z o.o. utraci status średniego 
przedsiębiorstwa dopiero po zakończeniu 2009 r. pod warunkiem, iż na zakończenie 2009 r. 
będzie dalej przekraczała progi określone dla sektora MśP.

MIŚ Sp. z o.o.

PARTNER Sp. z o.o.

ZWIĄZANY Sp. z o.o.

Obliczanie
danych

Z: 50
B: 12

Z – zatrudnienie
B – suma bilansowa

2007

30% udziałów

70% udziałów

Z: 120
B: 20

Z: 60
B: 15

146

31
MIŚ Sp. z o.o.

PARTNER Sp. z o.o.

ZWIĄZANY Sp. z o.o.

Obliczanie
danych

Z: 85
B: 12

2008

30% udziałów

70% udziałów

Z: 160
B: 25

Z: 120
B: 20

253

39,5

Rysunek 4 Przykładowa sytuacja przekroczenia progów dla MśP
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4. Na co dotacja? 
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 4.3. Ochrona środowiska 

 4.4. Rozwój produktów rolnych

 4.5. Inne 
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Środki trwałe:
a) duże firmy – zakup tylko nowych; w przypadku zakupu 

używanych środków trwałych przez MśP, nie mogą być one 
wcześniej objęte dotacją publiczną,

b) wchodzą w skład aktywów i pozostają w jednostce otrzy-
mującej pomoc (w danym regionie) przez co najmniej 5 lat 
albo – w przypadku MśP – 3 lata (nie można ich zbyć, 
dzierżawić, ani wynajmować),

c) grunt stanowi nie więcej niż 10% wartości wydatków kwali-
fikowanych inwestycji,

d)  budynki podlegają wycenie rzeczoznawcy,

e) nie są to nakłady odtworzeniowe.

wartości niematerialne i prawne:
a) korzysta się z nich wyłącznie w przedsiębiorstwie otrzymu-

jącym pomoc,

b) są amortyzowane,

c) nabywane są od osób trzecich, na warunkach rynkowych, 
przy czym kupujący nie sprawuje kontroli nad sprzedają-
cym ani odwrotnie,

d) wchodzą w skład aktywów i pozostają w jednostce otrzy-
mującej pomoc (w danym regionie) przez co najmniej 5 lat 
albo – w przypadku MśP – 3 lata,

e) w przypadku dużego przedsiębiorcy nie mogą stanowić 
więcej niż 50% wydatków kwalifikowanych.

isToTne kwesTie:  
warunki kwalifikowalnoŚci

ZASADy PRZyZNAWANIA POMOCy 

Przedsiębiorca, realizujący inwestycję, może mieć do czynienia z różnymi rodzajami pomocy 
publicznej. Jednak w odniesieniu do komponentu zakupu środków trwałych oraz wartości nie-
materialnych i prawnych, będących główną osią projektu, zazwyczaj skorzysta z tzw. pomocy 
regionalnej. Wiąże się ona z prowadzeniem działalności gospodarczej i realizacją inwestycji 
przez beneficjanta na określonym obszarze. Jest to pomoc o charakterze rozwojowym, ukierun-
kowana na dofinansowanie działań inwestycyjnych oraz zwiększanie zatrudnienia. 

Obok pomocy regionalnej najczęściej wykorzystywaną przez przedsiębiorców jest pomoc ho-
ryzontalna8. Jest to pomoc niezwiązana z działalnością beneficjanta w określonym sektorze 
lub  regionie, ukierunkowana na różnorakie cele. Jako najważniejsze, z punktu widzenia tego 
Przewodnika, wskazać należy: pomoc na badania i rozwój, opisaną w niniejszym rozdziale, po-
moc na szkolenia w przedsiębiorstwach, omówioną w Rozdziale 4.2 oraz pomoc na ochronę 
środowiska, omówioną w Rozdziale 4.3. 

POMOC REGIONALNA

Pomoc regionalna może być przyznana na następujące typy 
projektów:

• inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niemate-
rialne i prawne, związane z:
 · założeniem nowej jednostki, 
 · rozbudową istniejącej jednostki, 
 · dywersyfikacją produkcji jednostki poprzez wprowadzenie 

nowych dodatkowych produktów lub 
 · zasadniczą zmianą, dotyczącą procesu produkcyjnego 

istniejącej jednostki;

lub

• nabycie środków trwałych, bezpośrednio związanych z jed-
nostką, która została zamknięta lub zostałaby zamknięta, gdy-
by zakup nie nastąpił, przy czym środki nabywane są przez 
niezależnego inwestora. Samo nabycie akcji lub udziałów 
przedsiębiorstwa nie jest uważane za inwestycję.

Jak wynika z powyższego, co do zasady, inwestycja może 
składać się ze środków trwałych oraz wartości niematerial-
nych i prawnych; nie uwzględnia się tu aportów rzeczowych, 
amortyzacji, czy  wynagrodzeń pracowników. Wszystkie ak-
tywa, aby mogły zostać objęte dotacją, muszą spełniać sze-
reg wymogów. Zostały one opisane obok, w tabeli „Istotne 
kwestie”.

Pomoc regionalna daje przedsiębiorcy prawo decydowania, od jakich kosztów będzie liczony 
poziom dofinansowania. W zależności od rodzaju inwestycji może on wybrać wyższe koszty: 
bądź koszty inwestycji w aktywa materialne oraz aktywa niematerialne i prawne, bądź dwu-
letnie koszty wynagrodzenia pracowników na nowo utworzonych miejscach pracy. Trzeba 
jednak pamiętać, iż katalog kosztów kwalifikowanych jest opracowywany indywidualnie dla 
danego działania, a większość polskich programów zezwala tylko na dofinansowanie środ-
ków trwałych.

8 Najważniejsze uregulowania, dotyczące zarówno pomocy regionalnej jak i horyzontalnej, znajdują się w rozporządzeniu Ko-
misji (WE) nr 800/2008.
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POZIOM DOFINANSOWANIA 

Pomoc regionalna przyznawana jest zgodnie z mapą pomocy regionalnej, zatwierdzoną 
dla  danego państwa członkowskiego na lata 2007-2013. W Polsce pomoc regionalną można 
otrzymać w każdym regionie (województwie). Jest ona jednak zróżnicowana pod względem 
dopuszczalnej wysokości. Możliwość ubiegania się o dotację w ramach polskich programów 
uwarunkowana jest posiadaniem przez podmiot wnioskujący siedziby na terenie RP.

Wartości, wskazane na mapie, dotyczą maksymalnego poziomu pomocy dla dużych przedsię-
biorstw. W przypadku średnich i małych przedsiębiorstw wartości te należy zwiększyć odpo-
wiednio o 10 i 20 punktów procentowych (pułapu nie zwiększa się w przypadku pomocy, przy-
znawanej w sektorze transportu). Instytucje przyznające wsparcie mogą jednak ustalić wielkość 
wsparcia na niższym niż maksymalny poziomie (patrz Rozdział 7, „Zestawienie najważniejszych 
schematów wsparcia dla przedsiębiorców”).

ROZPOCZęCIE PROJEKTU

Jedną z ważniejszych zasad pomocy regionalnej jest zasada „efektu zachęty”. Każdora-
zowo pomoc przyznawana przedsiębiorcy powinna powodować, iż podejmuje on dzia-
łania, których nie zrealizowałby bez otrzymania środków publicznych. Zmiana zachowań 
przedsiębiorcy może dotyczyć nie tylko podjęcia nowych działań, ale również skali pro-
jektu czy też czasu jego realizacji.

Udzielenie pomocy publicznej uzależnione jest od wystąpienia „efektu zachęty”, tj.:

• MŚP: złożenie wniosku przed rozpoczęciem inwestycji,

• duże przedsiębiorstwa: instytucja udzielająca wsparcia dodatkowo weryfikuje potencjalny 
wpływ dotacji na realizację lub zakres projektu, który powinien spełniać przynajmniej jedno 
z poniższych kryteriów:

Rysunek 5. Mapa pomocy regionalnej w Polsce w latach 2007-2013
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40%
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a) znaczące zwiększenie rozmiarów projektu, dzięki otrzymanej pomocy,

b) znaczące zwiększenie zasięgu projektu, dzięki otrzymanej pomocy,

c) znaczące przyspieszenie zakończenia projektu,

d) znaczące zwiększenie całkowitej kwoty wydanej przez beneficjenta na projekt, dzięki otrzy-
maniu pomocy,

e) w przypadku braku pomocy projekt nie zostałby zrealizowany.

• Potencjalny wpływ projektu, realizowanego przez dużego przedsiębiorcę, będzie badany 
na etapie oceny wniosku. Poszczególne instytucje zarządzające doprecyzują formę i zakres 
tej weryfikacji.

ROZPOCZęCIE REALIZACJI INWESTyCJI STANOWIą m.in. czynności takie, jak:

• wybór i podpisanie umów z wykonawcami,

• rozpoczęcie robót budowlanych (najczęściej już pierwszy wpis do dziennika budowy).

NIE STANOWIą ROZPOCZęCIA REALIZACJI INWESTyCJI czynności podejmowane w ramach 
działań przygotowawczych, w szczególności:

• opracowanie studium wykonalności, 

• usługi doradcze, związane z przygotowaniem inwestycji, 

• analizy przygotowawcze (techniczne, finansowe, ekonomiczne) oraz 

• przygotowanie dokumentacji przetargowej, pod warunkiem, że koszty te nie są wliczone 
do wydatków, kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Większość projektów, realizowanych przy dofinansowaniu z UE, nie wymaga zgłoszenia do KE 
w celu zatwierdzenia pomocy. Należy jednak liczyć się z potrzebą indywidualnej notyfikacji 
do KE w przypadku dużych projektów inwestycyjnych o wysokim dofinansowaniu. Obowiązek 
zgłoszenia projektu pomocy do KE pojawia się każdorazowo w przypadku, gdy koszty kwalifi-
kowane inwestycji przekraczają kwotę 50 mln EUR (25 mln EUR9 – w przypadku projektów, do-
tyczących ochrony środowiska). Obowiązek tzw. notyfikacji pomocy do KE, która jest znacznie 
bardziej skomplikowaną i czasochłonną procedurą od samego zgłoszenia, zależy od poziomu 
dofinansowania (charakterystycznego dla danego województwa) oraz wartości całkowitej pro-
jektu. Zależności te są następujące:

Pomoc regionalna nie jest udzielana: na rybołówstwo, akwakulturę, produkcję podsta-
wową produktów rolnych; w sektorze węglowym, hutnictwa żelaza i stali, budownictwa 
okrętowego czy też włókien syntetycznych. Przedsiębiorcy z tych branż mogą ubiegać się 
o dotacje na nowe inwestycje tylko w ramach programów pomocowych, przeznaczonych 
na wsparcie tych sektorów.

Pomoc regionalna nie jest udzielana również na zakup środków transportu przez 
przedsiębiorstwa, które prowadzą podstawową działalność gospodarczą w sektorze 
transportu.

9 Od roku 2010, po wejściu w życie Rozporządzenia zmieniającego Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego 
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Fun-
duszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, również w przypadku projektów środowiskowych, wielkość 
inwestycji obligująca do dokonania zgłoszenia będzie wynosiła 50 mln EUR.

Intensywność pomocy 30% 40% 50%

Wysokość pomocy, powodująca obowiązek notyfikacji 22,5 mln EUR 30,0 mln EUR 37,5 mln EUR
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POMOC NA BADANIA I ROZWÓJ

Pomoc w obszarze badań i rozwoju może być przeznaczona na wsparcie:

• badań podstawowych: prac podejmowanych przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy 
o zjawiskach i faktach, bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie praktyczne,

• badań przemysłowych: badań mających na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, 
w  celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzenia znaczących 
ulepszeń do istniejących produktów, procesów czy usług,

• eksperymentalnych prac rozwojowych: nabywania, łączenia, kształtowania i wykorzystywania 
dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej sto-
sownej wiedzy i umiejętności na potrzeby planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania 
nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów czy usług (w tym opracowywania 
prototypów lub projektów pilotażowych, które mogą mieć zastosowanie komercyjne).

W tym zakresie koszty mogą obejmować zarówno koszty personelu (pracowników badawczych, 
pracowników technicznych i pozostałych pracowników pomocniczych), jak też koszty inwestycyjne, 
tj.: koszty aparatury i sprzętu oraz budynków i gruntów w zakresie i przez okres, w jakim są wyko-
rzystywane na potrzeby projektu badawczego (tzn. amortyzacja). Dodatkowo przedsiębiorca może 
sfinansować koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy technicznej i patentów, 
zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji, udzielonej przez podmioty zewnętrzne po ce-
nach rynkowych, jak również koszty doradztwa i usług równorzędnych. Refundacji podlegać mogą 
również inne koszty ogólne i operacyjne, ponoszone bezpośrednio w wyniku projektu badawczego.

Poziom dofinansowania w zakresie realizacji projektu badawczego przedstawia poniższa tabela:

POMOC DE MINIMIS

Odrębnym rodzajem pomocy jest pomoc de minimis. Z racji swojej niewielkiej wartości, nie zakłó-
ca ona konkurencji, a zatem nie stanowi pomocy publicznej sensu stricto. Zgodnie z przepisami, 
które obowiązują od 1 stycznia 2007 r., jest to pomoc w wysokości nieprzekraczającej 200 tys. EUR 
(100 tys. EUR dla sektora transportu drogowego), przyznana w ciągu trzech lat. Lata, które w tym 
celu należy brać pod uwagę, to lata budżetowe, stosowane przez podmiot gospodarczy w danym 
państwie członkowskim do celów podatkowych. Okres trzech lat należy oceniać w sposób cią-
gły, zatem dla każdego przypadku nowej pomocy de minimis należy ustalić łączną kwotę pomocy 
de minimis, przyznaną w ciągu danego roku budżetowego oraz dwóch poprzedzających go lat 
budżetowych. W tym celu powinno się uwzględnić pomoc, przyznaną przez państwo członkow-
skie, nawet gdy jest ona finansowana w całości lub w części ze środków Wspólnoty Europejskiej.

Wsparcia nie można otrzymać m.in. na zakup pojazdów wykorzystywanych do prowadzenia 
działalności w zakresie transportu drogowego towarów oraz przetwarzanie i wprowadzanie 
do obrotu produktów rolnych. 

Rodzaje badań
Przedsiębiorstwo

Małe Średnie Duże

Badania podstawowe 100% 100% 100%

Badania przemysłowe 70% 60% 50%

Eksperymentalne prace rozwojowe 45% 35% 25%

Dla badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwo-
jowych +15pp (ale nie więcej niż 80%) w przypadku:

• współpracy między przedsiębiorstwami; dla dużych przedsię-
biorstw: transgraniczna lub przynajmniej z jednym MśP lub

• współpracy przedsiębiorstwa z organizacją badawczą lub

• upowszechnianie wyników (tylko dla badań przemysłowych)

80% 75% 65%
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Inwestycje Innowacyjne

Rozwój nowych technologii jest jednym z głównych celów polskich programów operacyjnych, zarówno tych centralnych, jak i wielu 
regionalnych. Dotacje mogą uzyskać przedsiębiorcy, zakupujący środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, służące wpro-
wadzaniu innowacji. Dotacja jest dystrybuowana na podstawie pomocy regionalnej (patrz str. 25).

Ten typ projektów można podzielić na trzy główne grupy:

• inwestycje poniżej 8 mln PLN (wartość wydatków kwalifikowanych) – 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO, wg woje-
wództw) – szczegółowe zestawienie znajduje się w Rozdziale 7 „Zestawienie najważniejszych schematów wsparcia dla przedsiębiorców”,

• inwestycje powyżej 8 mln PLN (wartość wydatków kwalifikowanych) – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, działanie 4.4 
„Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”,

• inwestycje powyżej 160 mln PLN (wartość wydatków kwalifikowanych) o dużym znaczeniu dla gospodarki – Program Operacyjny 
Innowacyjna Gospodarka, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym”.

 inwesTYcje PoniŻej 8 Mln Pln 

 ŹRÓDłA 

16 Regionalnych Programów Operacyjnych (wg województw).

 TyPy PROJEKTÓW 

RPO wspierają inwestycje o mniejszej wartości, jednakże często duże znaczenie ma wysoka innowacyjność podejmowanych pro-
jektów. O ile nazwy i numery działań, w ramach których można ubiegać się o dofinansowanie inwestycji, dla każdego RPO są różne 
(np. śląskie – działanie 1.2.3 „Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MśP”), typy projektów możliwych do wsparcia są bardzo 
podobne. Kwalifikowane są inwestycje, związane z rozwojem lub utworzeniem przedsiębiorstwa, zmianą stosowanych rozwiązań 
produkcyjnych, modernizacją lub nabyciem środków produkcji.

Wysoko innowacyjna
inwestycja w technologie

Wartość projektu
poniżej 8 mln

Wartość projektu
8-160 mln

Wartość projektu
powyżej 160 mln

MŚP
DUŻE

MŚP
DUŻE

MŚP
DUŻE

RPO 

PO IG
Działanie 4.4 

PO IG
Działanie 4.5.1 

Rysunek 5. Główne typy projektów w zakresie inwestycji innowacyjnych



3030Rozdział 4 | Na co dotacja? Inwestycje

 TyPy KOSZTÓW KWALIFIKOWANyCH 

Dotację można otrzymać na zakup środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Dystrybucja środków w ramach 
RPO podlega zasadom pomocy regionalnej (koszty wskazane zostały w rozdziale o pomocy regionalnej – patrz str. 25). Przepisy, 
regulujące funkcjonowanie RPO, dopuszczają dodatkowo dofinansowanie szkoleń oraz doradztwa, jako części właściwego pro-
jektu inwestycyjnego.

 NAJWIęKSZE SZANSE MAJą 

Każde województwo ustala własne kryteria oceny projektów. Niemniej jednak można zauważyć pewien obszar kryteriów wspólnych. 
Jednym z nich jest innowacyjność wprowadzanych rozwiązań, rozumiana jako wdrożenie do praktyki gospodarczej nowego lub zna-
cząco ulepszonego rozwiązania, w odniesieniu do produktu (towaru lub usługi), procesu, marketingu lub organizacji. Innowacyjność 
może występować na różnych poziomach – zarówno samego przedsiębiorstwa, jak i danego rynku, kraju czy świata. Kolejnym kry-
terium o wysokiej wartości punktowej jest wzrost zatrudnienia w wyniku realizacji projektu. Punkty mogą być również przyznawane 
za lokalizację inwestycji na terenie o niskim współczynniku przedsiębiorczości, definiowanym jako liczba podmiotów gospodarczych 
na 1000 mieszkańców. Kolejne, typowe parametry projektu, brane pod uwagę podczas oceny to: poziom zaangażowania środków 
własnych (więcej punktów otrzymują wnioskodawcy, deklarujący wyższy poziom kapitału własnego, zaangażowanego w projekt) 
czy wykorzystanie w ramach inwestycji technologii komunikacyjnych i informacyjnych.

 INFORMACJE TECHNICZNE 

1. Instytucja przyjmująca wnioski – Urząd Marszałkowski lub lokalna jednostka, wyznaczona do przyjmowania wniosków. Instytucje 
właściwe dla każdego z województw zostały przedstawione w Rozdziale 5 „Mapa instytucji – gdzie złożyć wniosek?”. 

2. Kluczowym dokumentem dla wnioskodawców są Szczegółowe opisy osi priorytetowych RPO, gdzie przedstawione zostały m.in. 
rodzaje kwalifikujących się projektów czy poziomy wsparcia. Dokumenty te można znaleźć na stronie internetowej odpowiedniego 
Urzędu Marszałkowskiego.

3. Alokacja środków na poszczególne działania jest inna dla każdego RPO, np. alokacja działania 5.2 „Wsparcie inwestycji przedsię-
biorstw” w woj. kujawsko-pomorskim wynosi 121,9 mln EUR (zgodnie ze Szczegółowym opisem osi priorytetowych Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, wersja 3.13, z dnia 29.12.2009 r.).

4. Tryb przyjmowania wniosków: określany jest na poziomie regionu, w większości wypadków są to konkursy z wyznaczonymi datami 
przyjmowania wniosków, planowane zazwyczaj dwa razy w roku. Konkursy w ramach konkretnego działania nie są organizowane 
w tych regionach, w których w roku 2008 i 2009 rozdysponowano całą dostępna alokację.

5. Poziom dofinansowania:

Szczegółowe informacje nt. dopuszczalnych wartości projektów i wartości dofinansowania oraz możliwości objęcia projektem szko-
leń i doradztwa znajdują się w Rozdziale 7 „Zestawienie najważniejszych schematów wsparcia dla przedsiębiorców”.

Część 
inwestycyjna

• zgodnie z mapą pomocy regionalnej 2007-2013, przy czym niektóre województwa 
ograniczają limit dofinansowania, np. w woj. warmińsko-mazurskim jest to 50% 
niezależnie od wielkości firmy,

• niektóre RPO mają określone minimalne i maksymalne wartości wsparcia  
(np. 750 tys. PLN na Śląsku) 

Komponent 
doradczy • do 50% dofinansowania kosztów doradztwa dla MŚP

Komponent 
szkoleniowy*

• 45% kosztów szkoleń dla małych, 35% dla średnich i 25% dla dużych przedsiębiorstw
• max 2 mln EUR, niektóre RPO mają określone niższe pułapy wsparcia szkoleń

    * Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 800/2008.
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 inwesTYcje PowYŻej 8 Mln Pln 

 ŹRÓDłA 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, działanie 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”.

 TyPy PROJEKTÓW 

Kwalifikowane są projekty związane z rozwojem lub utworzeniem przedsiębiorstwa. Dotację można otrzymać na zakup środków 
trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz przeprowadzenie szkoleń niezbędnych do uruchomienia inwestycji. W przy-
padku małych i średnich przedsiębiorstw możliwe jest również kwalifikowanie wydatków na doradztwo.

Warunkiem niezbędnym jest, aby projekt dotyczył wprowadzenia na rynek docelowy nowego lub znacząco ulepszonego produktu. 
Produkt może posiadać ulepszenia w zakresie charakterystyk technicznych, materiałów czy innych cech funkcjonalnych. Nie jest wy-
starczająca sama zmiana wyglądu produktu. Istotne, iż nowość lub ulepszenie produktu jest weryfikowane z punktu widzenia jego 
rynku docelowego.

 PRZyKłADOWE PROJEKTy 

1. Zakup maszyny, dzięki której będzie możliwe zastosowanie nowego surowca, mającego wpływ na wytrzymałość produktu.

2. Zakup linii technologicznej, dzięki której wprowadzone zostaną produkty w niedostępnych dotychczas na rynku gabarytach oraz 
przeprowadzenie szkoleń dla pracowników obsługujących nową linię.

3. Wybudowanie hali produkcyjnej oraz wyposażenie jej w nowe linie technologiczne oraz wyposażenie i zintegrowanie z procesem 
produkcyjnym nowoczesnego magazynu wyrobów gotowych.

Przykład	 dywersyfikacja	produkcji	przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwo z branży IT planuje uruchomienie produkcji mobilnych stanowisk dostępu do Internetu, które udostępnione 
w miejscach użyteczności publicznej będą służyły do obsługi – tworzenia i administrowania – własnych stron internetowych 
przez użytkowników końcowych (duże przedsiębiorstwo, woj. dolnośląskie).

wartość inwestycji: 9 mln PLN innowacyjne inwestycje; Po iG 4.4
Poziom dofinansowania: 40%
dotacja na inwestycję: 3,6 mln PLN
koszty szkoleń: 100 tys. PLN
dotacja na szkolenia: 25 tys. PLN (25%)

wydatki inwestycyjne:
• Wybudowanie hali produkcyjnej i jej wyposażenie
• Nabycie środków trwałych (innowacyjne technologie)
• Nabycie wartości niematerialnych i prawnych (oprogramowanie i licencje)

spółka dysponuje:
• Zasobami gwarantującymi realizację projektu
• Oceną popytu na nową usługę (np. na podstawie przeprowadzonych badań rynku)
• Prawem własności przemysłowej w postaci wzoru użytkowego na swój produkt
• Wynikami prac B+R dot. optymalizacji ergonomii wyrobu

Planuje się:
• Uruchomienie produkcji innowacyjnych mobilnych „kiosków”, wykorzystujących innowacyjne technologie IT
• Wdrożenie nowych rozwiązań marketingowych (reklama), mających na celu promocję produktu
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 TyPy KOSZTÓW KWALIFIKOWANyCH 

Dotację można uzyskać, co do zasady, na koszty wskazane 
w rozdziale o pomocy regionalnej (patrz str. 25).

Można je podzielić na cztery główne grupy:

1. środki trwałe oraz budynki i budowle:

a) MśP – również używane środki trwałe,
b) kwalifikowany jest zakup lub raty leasingowe.

2. Wartości niematerialne i prawne (duże przedsiębiorstwa – 
nie więcej niż do 50% wydatków kwalifikowanych).

3. Koszty szkoleń (nie więcej niż 10% wydatków kwalifikowa-
nych projektu).

4. Doradztwo dla MśP.

Istotne jest, aby wszystkie koszty były niezbędne do realizacji głównego celu projektu. 

 NAJWIęKSZE SZANSE MAJą 

W tym schemacie określony procent budżetu przeznaczono dla MŚP. W związku z czym, przedsiębiorcy mali i średni konkurują 
o dotacje unijne niejako w innej grupie niż duże firmy.

Największe szanse mają projekty, które zakładają wysoką innowacyjność tak technologii, jak i produktów. Zalecane jest potwierdze-
nie poziomu innowacyjności opinią niezależnej jednostki naukowej (opinia powinna zostać opracowana na wzorze, stanowiącym 
załącznik do wniosku).

Kategorią, w ramach której można uzyskać ponad 40% punktów, jest obszar badań i rozwoju. Wyróżniamy trzy główne kategorie punktowe: 

1. projekt wykorzystuje wyniki prowadzonych badań (własnych lub zakupionych),

2. zastosowanie w nim znajdzie posiadane prawo własności przemysłowej (np. patent czy wzór przemysłowy),

3. nastąpi rozwój działu badawczego lub nawiązanie trwałej współpracy z jednostką naukową lub produkt/technologia użyta w pro-
jekcie została objęta działaniami mającymi na celu ochronę praw własności przemysłowej, którego nowość i poziom wynalazczości 
potwierdzone zostały przez właściwy Urząd Patentowy w sprawozdaniu o stanie techniki.

Opisywany schemat cieszy się bardzo dużą popularnością, co oznacza, iż każdy punkt przyznany podczas oceny merytorycznej może 
zadecydować o uzyskaniu dotacji.

 INFORMACJE TECHNICZNE 

1. Instytucja przyjmująca wnioski – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, www.parp.gov.pl. Od 2009 r. w proces przyjmowania 
wniosków włączono regionalne instytucje finansujące (patrz Rozdział 5 „Mapa instytucji – gdzie złożyć wniosek”). 

2. Budżet działania: 1,42 mld EUR (zgodnie z wersją nr 8 Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Go-
spodarka 2007-2013, z dnia 12.06.2009 r.), z czego 70% zostało zarezerwowane dla małych i średnich przedsiębiorstw. W 2008 i 2009 r. 
na dofinansowanie przeznaczono prawie 820 mln EUR.

3. Tryb przyjmowania wniosków: konkurs z określonymi datami przyjmowania wniosków, planowany raz lub dwa razy w roku (na po-
czątku i w połowie).

4. Poziom dofinansowania:

Część 
inwestycyjna

• zgodnie z mapą pomocy regionalnej w Polsce na lata 2007-2013
• max 40 mln PLN

Komponent 
doradczy • do 50% kosztów doradztwa dla MŚP 

Komponent 
szkoleniowy*

• 45% kosztów szkoleń dla małych, 35% dla średnich, 25% dla dużych przedsiębiorstw, 
• max 1 mln PLN

    * Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 800/2008.

• inwestycje o wartości pomiędzy 8-160 mln PLN,

• dopuszczone jest każde przedsiębiorstwo,

• większość budżetu przeznaczona jest na MśP,

• projekt musi zakładać wprowadzenie nowego lub 
zasadniczo ulepszonego produktu na rynek docelowy,

• najważniejszą kategorią punktową jest innowacyjność 
produktu na poziomie światowym,

• najwięcej punktów można zdobyć za trzy obszary 
związane z działalnością badawczo-rozwojową,

• dotację dostają najlepsi na liście rankingowej,

• rundy konkursowe raz lub dwa razy do roku.

isToTne kwesTie: 
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• inwestycje o wartości pomiędzy 8-160 mln PLN,

• dopuszczone jest każde przedsiębiorstwo,

• większość budżetu przeznaczona jest na MśP,

• projekt musi zakładać wprowadzenie nowego lub 
zasadniczo ulepszonego produktu na rynek docelowy,

• najważniejszą kategorią punktową jest innowacyjność 
produktu na poziomie światowym,

• najwięcej punktów można zdobyć za trzy obszary 
związane z działalnością badawczo-rozwojową,

• dotację dostają najlepsi na liście rankingowej,

• rundy konkursowe raz lub dwa razy do roku.

 inwesTYcje PowYŻej 160 Mln Pln 

W ramach Funduszy Europejskich wsparcie otrzymają również duże inwestycje – o wartości powyżej 160 mln PLN, prowadzące do 
wzrostu zatrudnienia o co najmniej 20010 osób i wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacji o skali światowej.

 ŹRÓDłA 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, poddziałanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym”.

 TyPy PROJEKTÓW 

O dofinansowanie mogą wnioskować wszyscy przedsiębiorcy z sektora produkcyjnego, którzy planują zrealizowanie inwestycji, 
wprowadzających innowacje technologiczne, stosowane na świecie poniżej 3 lat lub których stopień rozprzestrzenienia na świecie 
w danej branży nie przekracza 25%, związane z nabyciem środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz tworzeniem 
niezbędnej infrastruktury. Przykładowy projekt zakłada utworzenie lub rozbudowę zakładu produkcyjnego, poprzez nabycie parku 
maszynowego i budowę niezbędnej infrastruktury wraz z budynkami i magazynami. Z tego działania korzystają głównie inwestorzy 
zagraniczni, rozpoczynający działalność w Polsce lub przedsiębiorstwa, planujące uruchomienie nowego zakładu produkcyjnego.

Przedsiębiorcy, ubiegający się o dotację z tego działania, najczęściej uzupełniają ją pomocą publiczną z innych źródeł, np. w ramach 
specjalnych stref ekonomicznych. Wynika to z faktu, iż dofinansowanie z POIG wynosi 25%10, zaś dopuszczalny limit pomocy regional-
nej pozwala pozyskać pomoc na poziomie 30-50% dla dużych przedsiębiorstw oraz do 70% dla małych przedsiębiorstw.

 TyPy KOSZTÓW KWALIFIKOWANyCH 

Dotację można uzyskać na koszty wskazane w rozdziale o po-
mocy regionalnej (patrz str. 25), tj. przede wszystkim na grunt, 
budynki, środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. 
Co do zasady, są to wszystkie koszty niezbędne do realizacji 
inwestycji.

 NAJWIęKSZE SZANSE MAJą 

Największe szanse na dofinansowanie mają projekty, wprowadzające w przedsiębiorstwie rozwiązania technologiczne, znane i sto-
sowane na świecie poniżej 1 roku lub których rozprzestrzenienie na świecie nie przekracza 5% w danej branży. Premiowane są rów-
nież projekty, których rezultatem jest nowe rozwiązanie organizacyjne lub marketingowe oraz zakładające rozbudowany komponent  
badawczo-rozwojowy (np. prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, współpracę z jednostką B+R lub utworzenie laboratorium B+R). 
Istotne jest również wykazanie konkurencyjności cenowej i jakościowej rezultatu projektu. Dodatkowe punkty otrzymają projekty, ge-
nerujące zatrudnienie powyżej 200 osób oraz zlokalizowane w gminie o wysokiej stopie bezrobocia w stosunku do średniej krajowej.

INFORMACJE TECHNICZNE 

1. Instytucja przyjmująca wnioski – Ministerstwo Gospodarki, www.mg.gov.pl 

2. Budżet całego działania PO IG 4.5 na lata 2007-2013 wynosi 1,02 mld EUR (zgodnie z wersją nr 8 Szczegółowego opisu priorytetów 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, z dnia 12.06.2009 r.). W latach 2008 i 2009 na dofinansowanie w ra-
mach działania 4.5.1 przeznaczono ponad 1,1 mld PLN.

3. Tryb przyjmowania wniosków: konkurs otwarty (decyduje kolejność zgłoszeń), do wyczerpania alokacji na dany rok.

4. Poziom dofinansowania: 25%10.

10 planowana zmiana w 2010 roku: obniżenie obowiązkowego zatrudnienia do 150 osób oraz zwiększenie poziomu dofinansowania do 30%, zgodnie z projektem Rozporzą-
dzenia, zmieniającym Rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy finansowej dla inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki POIG 2007-2013 (projekt z dnia 22-10-2009, 
wersja nr 0,6)

• wartość wydatków kwalifikowanych powyżej 160 mln PLN 
i nowe zatrudnienie powyżej 200 osób10,

• największe szanse mają projekty wdrażające technologie 
innowacyjne w skali świata, znane/stosowane do 1 roku,

• dotacje przyznawane są projektom, które otrzymają podczas 
oceny co najmniej 55 punktów na 100 możliwych,

• nabór wniosków ma charakter ciągły do wyczerpania  
alokacji na dany rok.

isToTne kwesTie: 
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 kredYT TechnoloGicznY 

 ŹRÓDłA 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, działanie 4.3 „Kredyt technologiczny”.

 TyPy PROJEKTÓW 

MśP, posiadające zdolność kredytową, mogą wystąpić o udzie-
lenie kredytu technologicznego na inwestycję, polegającą 
na  zakupie lub wdrożeniu nowej technologii własnej lub na-
bytej (zakup lub modernizacja środków trwałych, wykonanie 
ekspertyz i projektów), której okres stosowania na świecie jest 
nie dłuższy niż 5 lat. 

Podstawową zaletą kredytu technologicznego jest możliwość 
jednoczesnej spłaty części tego kredytu ze środków Funduszu 
Kredytu Technologicznego (premia technologiczna). Kredyt 
technologiczny udzielany jest przez banki komercyjne, posia-
dające umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, natomiast premia technologiczna udzielana jest za pośrednictwem banku 
komercyjnego (bank kredytujący) przez BGK. Kwota premii nie może przekroczyć wartości 4 mln PLN. Przedsiębiorca, który sko-
rzysta z premii technologicznej, zobowiązany jest do produkcji towarów lub świadczenia usług, wynikających z inwestycji techno-
logicznej w danym województwie, przez 3 lata od dnia zakończenia inwestycji.

Premia technologiczna przyznawana jest:

• po zakończeniu inwestycji i w momencie pełnego wykorzystania środków z przyznanego kredytu technologicznego,

• na pokrycie wydatków inwestycyjnych, poniesionych po dacie przyznania przez BGK promesy premii technologicznej.

Premia technologiczna wypłacana jest:

• jednorazowo lub w ratach (nie częściej, niż co 3 miesiące), w zależności od wielkości sprzedaży produktów lub usług, powstałych 
w wyniku wdrożenia innowacyjnej technologii,

• do wysokości, odpowiadającej wartości netto (bez podatku od towarów i usług) sprzedaży towarów lub usług, potwierdzonej za-
płaconymi fakturami (za okres od zakończenia inwestycji/wypłaty ostatniej raty do złożenia wniosku o wypłatę premii/kolejnej raty 
premii technologicznej).

 
PRZyKłADOWE PROJEKTy

1. Zakup innowacyjnej maszyny do produkcji znacząco ulepszonych sztućców jednorazowych.

2. Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji drobnego sprzętu AGD.

 TyPy KOSZTÓW KWALIFIKOWANyCH 

Dotację można uzyskać, co do zasady, na koszty, wskazane w rozdziale o pomocy regionalnej (patrz str. 25).

Można je podzielić na cztery główne grupy:

1. Nowe lub używane środki trwałe, w tym budynki i budowle (zakup lub leasing).

2. Instalacja i uruchomienie środków trwałych, rozbudowa istniejących środków trwałych, w tym budynków i budowli.

• tylko dla MśP; 

• charakter innowacyjny projektu – technologia, której 
okres stosowania na świecie jest nie dłuższy niż 5 lat 
(potwierdzony w opinii jednostki naukowej, CBR, 
stowarzyszenia NOT o zasięgu ogólnopolskim lub 
ogólnokrajowej izby gospodarczej);

• zdolność kredytowa MśP;

• nabór ciągły do wyczerpania alokacji rocznej;

• dotację dostają projekty najszybciej złożone, które spełnią 
kryteria.

isToTne kwesTie: 
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3. Wartości niematerialne i prawne (zakup, leasing, najem, dzierżawa).

4. Doradztwo dla MśP (w tym studia, ekspertyzy i projekty techniczne).

Istotne jest, aby wszystkie koszty były niezbędne do realizacji głównego celu projektu.

 NAJWIęKSZE SZANSE MAJą 

W tym schemacie nie powstają listy rankingowe projektów, nie ma też kryteriów punktowych, dlatego wszystkie projekty, spełniają-
ce podstawowe kryteria działania, mają równe szanse otrzymania premii technologicznej – spłaty części kredytu technologicznego. 
Wnioski o przyznanie premii rozpatrywane są według kolejności wpływu w trybie ciągłym, do wyczerpania środków na dany rok, 
określonych w planie finansowym Funduszu Kredytu Technologicznego.

 INFORMACJE TECHNICZNE 

1. Instytucja przyjmująca wnioski o udzielenie kredytu technologicznego – banki komercyjne, które zawarły umowę o współpracy 
z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Więcej informacji: www.bgk.com.pl, zakładka Firmy/ Fundusze celowe/ Fundusz Kredytu Tech-
nologicznego.

2. Budżet działania: 409,85 mln EUR (zgodnie z wersją nr 8 Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Go-
spodarka 2007-2013, z dnia 12.06.2009 r.). Działanie zostało uruchomione wraz z pierwszym konkursem w lipcu 2009 r. Kwota środków 
przeznaczonych na dofinansowanie projektów w 2009 r. wyniosła 200 mln PLN.

3. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, do wyczerpania alokacji rocznej.

4. Poziom dofinansowania:

Część 
inwestycyjna

• zgodnie z mapą pomocy regionalnej w Polsce na lata 2007-2013,
• max 4 mln PLN

Komponent 
doradczy • do 50% kosztów doradztwa 

• tylko dla MśP; 

• charakter innowacyjny projektu – technologia, której 
okres stosowania na świecie jest nie dłuższy niż 5 lat 
(potwierdzony w opinii jednostki naukowej, CBR, 
stowarzyszenia NOT o zasięgu ogólnopolskim lub 
ogólnokrajowej izby gospodarczej);

• zdolność kredytowa MśP;

• nabór ciągły do wyczerpania alokacji rocznej;

• dotację dostają projekty najszybciej złożone, które spełnią 
kryteria.
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wzornIctwo przemysłowe I produkcja

Wzornictwo przemysłowe zaczyna odgrywać coraz większą rolę w działalności przedsiębiorstwa i często nabiera znaczenia strate-
gicznego.

Na dofinansowanie ze środków UE mogą liczyć prace, podjęte przez przedsiębiorcę w kierunku opracowania nowego wzoru użyt-
kowego bądź przemysłowego, a także współpraca z profesjonalistami w tym zakresie. Beneficjentami działania są MśP oraz duże 
przedsiębiorstwa.

Przedstawiony schemat pozwala sfinansować opracowanie wzoru oraz uruchomienie jego produkcji.

 ŹRÓDłA 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, działanie 4.2 
„Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wspar-
cie w zakresie wzornictwa przemysłowego”.

 TyPy PROJEKTÓW 

Projekty dotyczące wzornictwa przemysłowego, kwalifikujące 
się do wsparcia, muszą składać się z dwóch faz:

1. opracowania nowego wzoru przemysłowego lub użytkowego.

2. wdrożenia nowego wzoru do produkcji.

Ponadto przedsiębiorca musi skorzystać z usług doradczych w zakresie wzornictwa lub dysponować wykwalifikowaną kadrą 
specjalistów w tej dziedzinie. Pamiętać należy również, iż wsparcie będzie udzielone pod warunkiem, że projekt jest opłacalny.

 PRZyKłADOWE PROJEKTy 

1. Opracowanie nowego wieczka do pojemników i zakup usług szkoleniowych dla pracowników w tym zakresie oraz uruchomienie 
linii produkcyjnej do jego wytwarzania.

2. Zakup usług związanych z opracowaniem nowego opakowania, a następnie rozpoczęcie jego produkcji (zakup maszyn produk-
cyjnych oraz modernizacja budynku produkcyjnego).

3. Opracowanie wzoru nowego odkurzacza, a następnie zakup całego ciągu produkcyjnego wraz z wyjściem do magazynu, nie-
zbędnych do produkcji odkurzacza i jego składowania.

 TyPy KOSZTÓW KWALIFIKOWANyCH 

Dotację można uzyskać na:

• usługi doradcze oraz szkoleniowe, dotyczące m.in. opracowania dokumentacji projektu koncepcyjnego, dokumentacji kon-
strukcyjnej i techniczno-technologicznej, wzorniczego projektu autorskiego, przygotowanie projektu ostatecznego, a także,

• inwestycje, związane z uruchomieniem produkcji według nowo opracowanego wzoru, m.in. zakup środków trwałych lub/i war-
tości niematerialnych i prawnych, niezbędnych do wykonania partii testowej i wdrożenia wzoru do produkcji seryjnej.

wzór uŻYTkowY (nazywany powszechnie „małym 
wynalazkiem”), np. elektryczna szczoteczka do zębów – 
nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, 
dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu 
o trwałej postaci. 

wzór PrzeMYsŁowY (np. kształt telefonu 
komórkowego) – nowa i posiadająca indywidualny 
charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu 
w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, 
kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez 
jego ornamentację.

isToTne kwesTie: 
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 NAJWIęKSZE SZANSE MAJą 

Największą szansę na dotację mają przedsiębiorcy, którzy zakładają opracowanie i wdrożenie wzoru użytkowego oraz wykażą, iż ist-
nieje zapotrzebowanie na wyrób/usługę, będącą rezultatem projektu na rynku międzynarodowym. Promowane są również projekty, 
obejmujące opracowanie wzoru, dotyczącego struktury złożonej lub linii wzorniczej. Zalecane jest zgłoszenie opracowanego wzoru 
do ochrony własności przemysłowej.

 INFORMACJE TECHNICZNE 

1. Instytucja przyjmująca wnioski – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości; www.parp.gov.pl,

2. Budżet działania (łącznie na rozwój działalności B+R oraz wzornictwo przemysłowe): 186 mln EUR (zgodnie z wersją nr 8 Szczegółowego 
opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, z dnia 12.06.2009 r.),

3. Tryb przyjmowania wniosków: konkurs z określonymi datami przyjmowania wniosków, planowany kilka razy w roku (w 2009 roku odbyły 
się trzy rundy aplikacyjne).

4. Poziom dofinansowania:

Maksymalna wartość projektu 50 mln EUR.

Przykład	 Opracowanie	wzoru	przemysłowego	naczyń	ozdobnych	i	uruchomienie	linii	technologicznej	do	ich	produkcji

Średnie przedsiębiorstwo z woj. podkarpackiego, zajmujące się obróbką szkła, planuje inwestycję, polegającą na opracowaniu 
wzoru przemysłowego naczyń ozdobnych oraz nabyciu i uruchomieniu nowej linii produkcyjnej do ich wytwarzania.

wartość inwestycji: 10 mln PLN wzornictwo przemysłowe; Po iG 4.2
Poziom dofinansowania: 60% (50%+10pp)
dotacja na inwestycję: 6 mln PLN
koszty szkoleń: 100 tys. PLN
dotacja na szkolenia: 35 tys. PLN (35%)
koszty doradztwa: 50 tys. PLN
dotacja na doradztwo: 25 tys. PLN (50%)

wydatki inwestycyjne:
• Nabycie linii produkcyjnej do produkcji naczyń
• Nabycie usług doradczych w zakresie projektowania
• Nabycie usług szkoleniowych dla pracowników w zakresie obsługi produkcji
• Nabycie wartości niematerialnych i prawnych (oprogramowanie i licencje)

spółka dysponuje:
• Promesą bankową/leasingową na 30% wartości inwestycji
• Certyfikatami ISO 9001, ISO 14001
• Listami intencyjnymi potencjalnych zagranicznych nabywców nowych naczyń
• Doświadczonym projektantem w zakresie wzornictwa

Planuje się:
• Opracowanie wzoru przemysłowego nowych naczyń i ich produkcję
• Nabycie szkoleń w zakresie obsługi nowej linii produkcyjnej
• Nabycie usług doradczych związanych z opracowaniem dokumentacji wzoru przemysłowego

Część 
inwestycyjna

• zgodnie z mapą pomocy regionalnej w Polsce na lata 2007-2013,
• min. 400 tys. PLN; max 21 mln PLN 

Komponent 
doradczy

• do 50% kosztów doradztwa
• max 600 tys. PLN

Komponent 
szkoleniowy

• 45% kosztów szkoleń dla małych, 35% dla średnich, 25% dla dużych przedsiębiorstw
• max 1 mln PLN
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Dla wynalazku, wzoru użytkowego lub przemysłowego, który powstał w wyniku 
prowadzonych badań przemysłowych

70% dla małego przedsiębiorcy oraz 
60% dla średniego przedsiębiorcy

Dla wynalazku, wzoru użytkowego lub przemysłowego, który powstał w wyniku 
prowadzonych prac rozwojowych

45% dla małego przedsiębiorcy oraz  
35% dla średniego przedsiębiorcy

W przypadku projektów na realizację ochrony własności przemysłowej kwota dofinansowania wynosi  
od 2 tys. Pln do 400 tys. Pln

 DODATKOWA MOżLIWOŚć: OCHRONA PRAW WłASNOŚCI PRZEMySłOWEJ 

Przedsiębiorcy sektora MśP mają szansę na dofinansowanie uzyskania bądź realizacji wybranych praw własności przemysłowej (pa-
tentów, wzorów przemysłowych i użytkowych). Źródłem dofinansowania projektów jest PO Innowacyjna Gospodarka, działanie 5.4 
„Zarządzanie własnością intelektualną”. Wnioski składane są również do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości; www.parp.gov.pl.

W ramach działania można dofinansować dwa typy projektów:

1. uzyskanie ochrony własności przemysłowej, w tym dofinansowanie kosztów usług przygotowania wniosku zgłoszenia oraz zgłosze-
nia do odpowiednich krajowych lub międzynarodowych organów ochrony własności, 

2. realizacja ochrony własności przemysłowej, tj. koszty związane z prowadzeniem postępowania w sprawie unieważnienia lub stwier-
dzenia wygaśnięcia praw. 

3. Poziom dofinansowania:
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BadanIa I rozwój

W zakresie badań i rozwoju przedsiębiorca ma do wyboru trzy różne działania PO IG, w zależności od celów jego projektu oraz cha-
rakteru obecnej i przyszłej działalności jego firmy. Wśród dostępnych działań możemy wyróżnić następujące typy dofinansowywa-
nych projektów: 

• prowadzenie badań wraz z wdrożeniem ich wyników do produkcji (projekty celowe), 

• rozpoczęcie lub rozwijanie już prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej. 

Działania te zakładają dość szerokie spektrum zarówno typów projektów, jak i rodzaju kwalifikowanych kosztów. Z punktu widzenia 
przedsiębiorstw zakres przedsięwzięć uwzględnia większość bieżących potrzeb i planów w obszarze działalności badawczo-rozwojowej.  
Dodatkowo doświadczenie pozyskane w toku prowadzenia badań i uzyskane wyniki prac B+R często stanowią bazę do realizacji 
projektów inwestycyjnych, prowadzących do zaoferowania na rynku nowych produktów. Oparcie przedsięwzięcia na wynikach prac 
B+R skutkuje z kolei uzyskaniem dodatkowych punktów w procesie oceny projektów a tym samym zwiększeniem szans na pozyska-
nie grantu.

Pomoc udzielana w ramach PO IG jest komplementarna do wsparcia z RPO w poszczególnych województwach. Podział pomiędzy 
tymi programami przebiega następująco:

• projekty celowe:
 · inwestycje poniżej 400 tys. PLN – RPO dla województw: mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego, podlaskiego, warmińsko-

mazurskiego, kujawsko-pomorskiego oraz podkarpackiego,
 · bez wskazania minimalnej wartości – PO IG – z wyjątkiem woj. mazowieckiego, łódzkiego lubelskiego, podlaskiego, warmińsko-

mazurskiego, kujawsko-pomorskiego oraz podkarpackiego, gdzie projekty powinny posiadać wartość minimum 400 tys. PLN.

• rozwój działalności B+R (w zakresie nabycia środków trwałych, niezbędnych do prowadzenia prac B+R):
 · inwestycje poniżej 400 tys. PLN – RPO11,
 · inwestycje powyżej 400 tys. PLN – PO IG.

• utworzenie CBR – brak możliwości finansowania tego typu projektów w RPO. W PO IG bez ograniczeń.

11 Zapisy dokumentacji konkursowej w przypadku poszczególnych RPO mogą się różnić w tym zakresie.

województwa, 
w których jest oddzielny 

schemat badawczy

Wartość projektu
poniżej 400 tys. PLN

Wartość projektu 
powyżej 400 tys. PLN

Wartość projektu
poniżej 400 tys. PLN

dla części inwestycyjnej11

Wartość projektu powyżej 
400 tys. PLN

dla części inwestycyjnej

Brak ograniczeń 
kwotowych 

RPO

PO IG
Działanie 1.4 – 4.1 

RPO

PO IG
Działanie 4.2, 

inw. poniżej 2 mln PLN

PO IG
Działanie 4.5.2, 

inw. powyżej 2 mln PLN 

Pozostałe
województwa

Rozwój działalności B+R,
w tym przekształcenie 

w CBR

Utworzenie
CBR

Projekty
celowe

Rysunek 6. Główne typy projektów w zakresie badań i rozwoju
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 ProjekTY celowe (badania i Produkcja) 

 ŹRÓDłA 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, działanie 1.4 „Wsparcie projektów celowych” – 4.1 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”.

 TyPy PROJEKTÓW 

Kwalifikowane są projekty celowe, składające się z dwóch zasadniczych faz: badawczej, obejmującej badania przemysłowe i prace 
rozwojowe oraz części wdrożeniowej12. 

Badania mogą być prowadzone samodzielnie, zlecane innej jednostce lub prowadzone we współpracy z instytutem lub instytutami 
naukowymi. Najczęściej dotyczą prac nad produktem, procesem lub technologią produkcyjną. Przedsiębiorca składa jeden wniosek, 
obejmujący całość projektu (fazę badawczą oraz wdrożeniową) oraz podpisuje jedną umowę. Jednakże, dopiero pomyślne zakończe-
nie pierwszej fazy, potwierdzone sprawozdaniem, umożliwia rozpoczęcie fazy wdrożeniowej.

 PRZyKłADOWE PROJEKTy 

1. Wytworzenie nowej maszyny, zgodnie z wynikami przeprowadzonych badań.

2. Uruchomienie linii technologicznej, dzięki której wprowadzone zostaną nowe produkty niewytwarzane dotychczas w przedsiębior-
stwie. Opracowanie produktów jest wynikiem prac badawczo-rozwojowych.

3. Zasadnicza zmiana całego procesu technologicznego, zgodnie z wynikami badań.

4. Opracowanie nowej receptury związku chemicznego, zakończone pilotażową produkcją, bez wykorzystania komercyjnego. Zakup 
urządzeń zdolnych do produkcji nowego związku.

5. Opracowanie metody cięcia blachy o niespotykanej dotychczas dokładności. Zakup maszyn do cięcia blachy.

 TyPy KOSZTÓW KWALIFIKOWANyCH 

Dotacja stanowi pomoc regionalną i można ją uzyskać, co do 
zasady, na koszty, wskazane w rozdziale o pomocy regionalnej 
(patrz str. 25).

W zakresie prac badawczych:

1. Wyposażenie B+R (koszt zakupu lub użytkowania).

2. Wynagrodzenie zaangażowanych pracowników.

3. Amortyzacja wykorzystywanych budynków.

4. Badania i usługi doradcze, dotyczące przygotowania sprawoz-
dań finansowych i technicznych.

5. Wartości niematerialne i prawne.

6. Pokrycie kosztów operacyjnych, w tym kosztów materiałów, 
środków eksploatacyjnych i podobnych produktów, ponoszo-
nych bezpośrednio w wyniku realizowania działalności badawczej.

7. Pokrycie kosztów ogólnych do wysokości 10% całkowitych wydatków, kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

12 Prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian, wprowadzanych do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług i innych.

• charakter innowacyjny projektu – w kontekście 
przedsiębiorstwa,

• kluczowe grupy tematyczne (info, techno lub bio),

• projekt jest opłacalny,

• minimalna wartość wydatków kwalifikowanych 400 tys. 
PLN – tylko dla województw: mazowieckiego, łódzkiego, 
lubelskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, 
kujawsko-pomorskiego oraz podkarpackiego,

• wartość całego projektu (Faza I+II) nie wyższa niż 
równowartość 50 mln EUR,

• nabór wniosków odbywa się w trybie konkursu 
zamkniętego. W III kwartale 2009 r. prowadzony był 
osobny konkurs dla MśP oraz dużych przedsiębiorstw.

isToTne kwesTie: 
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W zakresie wdrożenia wyników prac:

Zasadniczo wyróżnić można następujące główne grupy:

1. środki trwałe oraz budynki i budowle:
a) MśP – również używane środki trwałe,
b) kwalifikowany jest zakup lub raty leasingowe.

2. Wartości niematerialne i prawne (duże przedsiębiorstwa – nie więcej niż do 50% wydatków kwalifikowanych).

3. Doradztwo dla MśP.

W tym schemacie nie przewiduje się cross-financingu, czyli nie jest możliwe dofinansowanie szkoleń.

 NAJWIęKSZE SZANSE MAJą 

Wszystkie kryteria oceny mają wagę punktową. O przyznaniu dotacji decyduje otrzymanie jak najwyższej ilości punktów. Naj-
większe szanse mają projekty, w których wnioskodawca wykaże zapotrzebowanie rynkowe na produkt/technologię/usługę 
na  rynku międzynarodowym oraz w wyniku realizacji których nastąpi zgłoszenie patentowe wynalazku. Wysoko punktowa-
ne są również projekty, które prowadzą do utworzenia lub rozbudowy trwałej komórki badawczo-rozwojowej w strukturach 
przedsiębiorstwa, wzrostu zatrudnienia personelu badawczego, jak również w rezultacie którego nastąpi zgłoszenie wzoru 
przemysłowego. Dodatkowe punkty można otrzymać za przynależność projektu do jednej z preferowanych grup tematycz-
nych (info, techno lub bio), za posiadanie certyfikatów jakości, BHP czy zarządzania środowiskowego oraz za pozytywny wpływ 
projektu na polityki horyzontalne (ochrona środowiska, równość szans kobiet i mężczyzn). Dodatkowe punkty przyznawane są 
za posiadanie statusu MśP.

Przykład	 Uruchomienie	produkcji	nowych	ekstraktów	smakowych,	poprzedzone	pracami	B+r

Małe przedsiębiorstwo z woj. podlaskiego, świadczące usługi laboratoryjne, planuje przeprowadzenie badań przemysłowych 
wraz z pracami rozwojowymi nad nową recepturą ekstraktów smakowych w przemyśle spożywczym. Pozytywny wynik tej części 
inwestycji pozwoli na przejście do kolejnego etapu: wdrożenia do produkcji nowych ekstraktów.

faza 1 koszt badań przemysłowych: 500 tys. PLN inwestycje b+r; Po iG 1.4 – 4.1
 Poziom dofinansowania: 70% (50% + 20pp)
 Dotacja na badania: 350 tys. PLN

 koszt prac rozwojowych: 400 tys. PLN
 Poziom dofinansowania: 45% (25% + 20pp)
 Dotacja na prace rozwojowe: 180 tys. PLN

faza 2 koszt wdrożenia do produkcji nowych ekstraktów: 5 mln PLN
 Poziom dofinansowania: 70% (50% + 20pp)
 Dotacja na inwestycję: 3,5 mln PLN

wydatki inwestycyjne w fazie 1:
• Zlecenie wykonania prac B+R jednostce badawczo-rozwojowej

wydatki inwestycyjne w fazie 2:
• Wyposażenie zakładu w niezbędne linie produkcyjne i urządzenia
• Rozbudowa hali produkcyjnej

spółka dysponuje:
• Listami intencyjnymi od producentów z branży spożywczej, zgłaszającymi zapotrzebowanie na produkty, będące wynikami badań
• Certyfikatami ISO 9001 i ISO 14001

Planuje się:
• Utworzenie trwałej komórki badawczo-rozwojowej w strukturze spółki
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 INFORMACJE TECHNICZNE 

1. Instytucja przyjmująca wnioski – regionalna instytucja finansująca (RIF), właściwa dla lokalizacji projektu (patrz Rozdział 5 „Mapa 
instytucji – gdzie złożyć wniosek?”). 

2. Budżet działania 1.4 (badania) wynosi: 390,35 mln EUR, działania 4.1 (wdrożenia), 390 mln EUR (zgodnie z wersją nr 8 Szczegółowego opisu 
priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, z dnia 12.06.2009 r.). Kwota środków, przeznaczona na dofinan-
sowanie projektów w ramach II rundy aplikacyjnej w 2009 r. dla działania 1.4, wyniosła 280 mln PLN. Alokacja dla działania 4.1 nie została 
ustalona – w ramach II rundy zostanie wykorzystana kwota budżetu, zgodna z kwotami przyznanymi w ramach zatwierdzonych wniosków.

3. Nabór wniosków jest prowadzony w trybie konkursów zamkniętych. W ramach II naboru wniosków w 2009 r. został wyodrębniony osobny 
konkurs dla MśP oraz dla dużych przedsiębiorstw. W 2010 r. nabór planowany jest w okresach: I–II kwartał oraz III kwartał.

4. Poziom dofinansowania:

 rozwój dziaŁalnoŚci b+r w reGionach (rPo) 

 ŹRÓDłA 

16 Regionalnych Programów Operacyjnych (wg województw).

 TyPy PROJEKTÓW 

1. Projekty w zakresie prowadzenia/zlecania badań i wdrażania ich wyników. W województwach: mazowieckim, łódzkim, lubelskim, 
podlaskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim oraz podkarpackim przedsiębiorcy mogą ubiegać się w ramach jednego wniosku 
o dofinansowanie projektów, składających się z dwóch faz: badawczej oraz wdrożeniowej (polegającej np. na rozpoczęciu produkcji pro-
duktu, opracowanego podczas badań). Koszty realizacji etapu badawczego nie powinny przekroczyć 400 tys. PLN. Prace badawcze mogą 
zostać zlecone wyspecjalizowanej jednostce zewnętrznej (wówczas koszt ich nabycia jest wydatkiem kwalifikowanym do dofinansowania). 

2. Projekty, dotyczące nabycia aktywów do prowadzenia prac B+R w przedsiębiorstwie, podlegają dofinansowaniu we wszystkich 
województwach. Województwa: podkarpackie, opolskie, świętokrzyskie, podlaskie, śląskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie nie 
wydzieliły działań lub schematów na wsparcie projektów, obejmujących rozwój działalności B+R. W tych regionach przedsiębiorcy, 
planujący działalność B+R, konkurują razem z przedsiębiorcami, ubiegającymi się o wsparcie w ramach konkursów, przeznaczonych 
dla innowacyjnych inwestycji, o których mowa w Rozdziale 4.1: Inwestycje innowacyjne. Projekty obejmują nabycie środków trwałych 
oraz wartości niematerialnych i prawnych, niezbędnych do prowadzenia badań w przyszłości. Wartość tak zdefiniowanego projektu 
wynosi maksymalnie 400 tys. PLN, co wynika z linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej 
Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej (wersja z dnia 30 czerwca 2008 r.). W województwach: lubuskim i podkarpackim wsparciem 
mogą zostać objęte również wydatki przedsiębiorstw na infrastrukturę B+R o wartości do 4 mln PLN.

 TyPy KOSZTÓW KWALIFIKOWANyCH 

1. Projekty w zakresie badań i wdrożeń ich wyników. W przypadku fazy badawczej dotację można uzyskać przede wszystkim na:

• amortyzację aparatury i sprzętu,

• nabycie materiałów, środków eksploatacyjnych, wartości niematerialnych i prawnych (patenty, licencje),

• w RPO dla województw łódzkiego i małopolskiego – wydatki na wynagrodzenie personelu B+R prowadzącego badania.

Dla części wdrożeniowej projektu dystrybucja środków w ramach RPO podlega zasadom pomocy regionalnej (patrz str. 25).

Część 
badawcza

• 50% w odniesieniu do badań przemysłowych (+10pp dla średnich i +20pp dla małych przedsiębiorstw)
• 25% w odniesieniu do prac rozwojowych (+10pp dla średnich i +20pp dla małych przedsiębiorstw)
• max 7,5* mln EUR

Komponent 
wdrożeniowy

• zgodnie z mapą pomocy regionalnej w Polsce na lata 2007-2013
• max 20 mln PLN 

Komponent 
doradczy • do 50% kosztów doradztwa dla MŚP 

* Dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt – Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 800/2008.
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2. Projekty związane z nabyciem aktywów do prowadzenia 
prac B+R. W ramach przedsięwzięć związanych ze stymulowa-
niem działalności B+R w przedsiębiorstwach, wnioskodawcy 
mogą kwalifikować m.in. środki trwałe (aparatura lub sprzęt 
naukowo-badawczy) oraz wartości niematerialne i prawne, nie-
zbędne do prowadzenia badań w przedsiębiorstwie, a w dwóch 
wymienionych wyżej województwach również wydatki z zakre-
su infrastruktury sfery B+R (budowa, rozbudowa lub remont bu-
dynków).

 NAJWIęKSZE SZANSE MAJą 

Każde województwo ustala własne kryteria oceny projek-
tów, niemniej jednak można zauważyć pewien obszar kry-
teriów wspólnych. Istotnym kryterium jest innowacyjność 
wprowadzonych w ramach projektu rozwiązań, która oceniana może być zarówno w skali regionu, kraju, jak i świata. Wysoko 
punktowany jest dalszy rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwie, który może polegać na utworzeniu w firmie własnego 
działu B+R lub nawiązaniu trwałej współpracy z wyspecjalizowaną jednostką zewnętrzną. Dodatkowe punkty mogą być 
również przyznawane za zatrudnienie nowych pracowników w obszarze B+R.

 INFORMACJE TECHNICZNE 

1. Instytucja przyjmująca wnioski: Urząd Marszałkowski odpowiedniego województwa lub lokalna jednostka upoważniona do pro-
wadzenia konkursów. Instytucje właściwe dla każdego z województw zostały przedstawione w Rozdziale 5 „Mapa instytucji – gdzie 
złożyć wniosek?”.

2. Kluczowym dokumentem dla wnioskodawców są uszczegółowienia poszczególnych RPO, gdzie wymienione są rodzaje kwalifiku-
jących się projektów czy poziomy wsparcia. Dokumenty te można znaleźć na stronie internetowej odpowiedniego Urzędu Marszał-
kowskiego.

3. Alokacja środków na poszczególne działania jest inna dla każdego RPO. Przykładowo, jedną z największych puli do rozdyspono-
wania na badania i rozwój dla MśP w latach 2007-2013 posiada woj. łódzkie: 46,2 mln EUR, działanie III.3 „Rozwój B+R w przedsię-
biorstwach” (zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódz-
kiego na lata 2007-2013, wersja z dnia 16.12.2009 r.)

4. Tryb przyjmowania wniosków: konkursy z określonymi datami przyjmowania wniosków.

5. Poziom dofinansowania:

Szczegółowe informacje nt. dopuszczalnych wartości projektów i wartości dofinansowania oraz możliwości objęcia projektem szkoleń 
i doradztwa znajdują się w Rozdziale 7 „Zestawienie najważniejszych schematów wsparcia dla przedsiębiorców”.

• projekty o wartości do 400 tys. PLN,

• w ramach działań dedykowanych B+R aplikować mogą 
wyłącznie MśP (za wyjątkiem woj. dolnośląskiego oraz 
małopolskiego, gdzie wnioskodawcami mogą być również 
inne podmioty,

• każdy RPO ma inne kryteria oceny projektów, nacisk  
kładziony jest na innowacyjność proponowanych  
rozwiązań i dalszy rozwój działalności B+R 
w przedsiębiorstwie (współpraca z podmiotami 
zewnętrznymi),

• RPO dla woj. łódzkiego i małopolskiego dofinansowują 
wynagrodzenia personelu B+R za czas prowadzenia badań.

isToTne kwesTie: 

Część 
badawcza

• 50% w odniesieniu do badań przemysłowych (+10pp dla średnich i +20pp dla małych przedsiębiorstw)
• 25% w odniesieniu do prac rozwojowych (+10pp dla średnich i +20pp dla małych przedsiębiorstw)
• max 7,5* mln EUR 

Komponent 
inwestycyjny

• zgodnie z mapą pomocy regionalnej w Polsce na lata 2007-2013
• wybrane województwa wprowadziły ograniczenia kwotowe (np. w woj. pomorskim maksymalna kwota 

wsparcia projektu nie przekracza 2 mln PLN)

Komponent 
doradczy • do 50% kosztów doradztwa

Komponent 
szkoleniowy

• 45% kosztów szkoleń dla mikro i małych, 35% dla średnich i 25% dla dużych przedsiębiorstw
• max 2 mln EUR, niektóre RPO mają określone niższe pułapy wsparcia szkoleń

* Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 800/2008
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 rozwój dziaŁalnoŚci b+r (Po iG) 

 ŹRÓDłA 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, działanie 4.2 „Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakre-
sie wzornictwa przemysłowego”.

 TyPy PROJEKTÓW 

Wsparcie uzyskają projekty w zakresie rozwoju działalności B+R już prowadzonej przez przedsiębiorcę lub którą przedsiębiorca zamie-
rza prowadzić, o ile wcześniej poniósł wydatki w zakresie B+R, w tym przekształcenia w centrum badawczo-rozwojowe (CBR).

 PRZyKłADOWE PROJEKTy 

1. Budowa centrum badawczo-rozwojowego producenta części do samochodów luksusowych,

2. Utworzenie CBR, działającego na rzecz danego przedsiębiorcy, ale także świadczącego usługi badawcze na zewnątrz.

Przykład	 Nabycie	aparatury	B+r	

Średnie przedsiębiorstwo z woj. mazowieckiego, produkujące folię, planuje rozwój własnej komórki badawczo-rozwojowej 
poprzez wyposażenie laboratorium. Inwestycja umożliwi rozszerzenie zakresu prowadzonych badań nad nowymi recepturami, 
również dzięki planowanej współpracy z jednostką naukowo-badawczą. 

wartość inwestycji: 10 mln PLN rozwój b+r; Po iG 4.2
Poziom dofinansowania: 50% (40%+10pp)
dotacja na inwestycję: 5 mln PLN
koszty szkoleń: 100 tys. PLN
dotacja na szkolenia: 35 tys. PLN (35%)
koszty doradztwa: 100 tys. PLN
dotacja na doradztwo: 50 tys. PLN (50%)

wydatki inwestycyjne:
• rozbudowa budynku i jego wyposażenie w niezbędne środki trwałe
• nabycie wartości niematerialnych i prawnych (oprogramowanie i licencje)
• nabycie niezbędnych usług doradczych i szkoleń dla pracowników

spółka dysponuje:
• doświadczeniem w prowadzeniu prac B+R
• promesą bankową/leasingową na 30% wartości inwestycji
• certyfikatami jakości ISO 9001 i ISO/EMAS 14001

Planuje się:
• uzyskanie statusu CBR
• współpracę z jednostką naukowo-badawczą
• wykazanie pozytywnego wpływu inwestycji na ochronę środowiska
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 TyPy KOSZTÓW KWALIFIKOWANyCH 

Dotacja stanowi pomoc regionalną na nowe inwestycje i można 
ją uzyskać, co do zasady, na koszty, wskazane w rozdziale o po-
mocy regionalnej (patrz str. 25).

Zasadniczo wyróżnić można następujące główne grupy:

1. środki trwałe oraz budynki i budowle:

a) MśP – również używane środki trwałe,
b) kwalifikowany jest zakup lub raty leasingowe.

2. Wartości niematerialne i prawne (duże przedsiębiorstwa – nie 
więcej niż do 50% wydatków kwalifikowanych).

3. Koszty szkoleń (nie więcej niż 10% wydatków kwalifikowanych projektu).

4. Doradztwo.

 NAJWIęKSZE SZANSE MAJą 

Obowiązuje zasada „kto pierwszy, ten lepszy”, ponieważ nabór do działania przeprowadzany jest w trybie ciągłym, do wyczerpania 
środków finansowych, przeznaczonych na dany rok. W przypadku, gdy dostępny budżet nie wystarczy na dofinansowanie wszyst-
kich pozytywnie ocenionych projektów, wsparcie uzyskują projekty, które spełniają największą procentowo liczbę kryteriów fakul-
tatywnych. Dlatego wszystkie kryteria oceny mają podobną wagę punktową. Największe szanse będzie miał projekt złożony przez 
MśP, który zakłada uzyskanie przez przedsiębiorstwo statusu CBR i który przewiduje współpracę z jednostką naukowo-badawczą.

Dodatkowe punkty można otrzymać za posiadanie certyfikatów jakości, BHP czy zarządzania środowiskowego oraz za pozytywny 
wpływ projektu na polityki horyzontalne: ochronę środowiska, równość szans kobiet i mężczyzn.

 INFORMACJE TECHNICZNE 

1. Instytucja przyjmująca wnioski – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, www.parp.gov.pl 

2. Budżet działania: 186 mln EUR (zgodnie z wersją nr 8 Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodar-
ka 2007-2013, z dnia 12.06.2009 r.). Tryb przyjmowania wniosków: konkurs z określonymi datami przyjmowania wniosków, planowany 
co najmniej kilka razy w roku. W 2010 r. konkurs planowany jest w I oraz III kwartale. 

3. Poziom dofinansowania:

Maksymalna wartość projektu 50 mln EUR.

Część 
inwestycyjna

• zgodnie z mapą pomocy regionalnej w Polsce na lata 2007-2013
• max 1,4 mln PLN

Komponent 
doradczy

• do 50% kosztów doradztwa
• max 100 tys. PLN

Komponent 
szkoleniowy*

• 45% kosztów szkoleń dla małych, 35% dla średnich, 25% dla dużych przedsiębiorstw
• max 100 tys. PLN

    * Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 800/2008.

• przedsiębiorca lub podmiot powiązany z nim prowadził 
prace lub poniósł wydatki w zakresie B+R w ciągu ostatnich 
12 miesięcy;

• CBR utworzone w ramach działania musi spełniać wymogi, 
określone w ustawie z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych 
formach wspierania działalności innowacyjnej  
(Dz.U. z 2008 r., Nr 116, poz. 730);

• współpraca z jednostką naukowo-badawczą.

isToTne kwesTie: 
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 uTworzenie lub rozwój cenTruM badawczo-rozwojoweGo (cbr) 

 ŹRÓDłA 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, działanie 4.5.2 „Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych”.

 TyPy PROJEKTÓW 

Do dofinansowania kwalifikują się inwestycje, polegające na utworzeniu jednostki organizacyjnej lub wyodrębnionej organizacyjnie 
jednostki, rozpoczynającej prowadzenie działalności, której głównym zadaniem jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwo-
jowych.

Koniecznym jest, by realizacja inwestycji prowadziła do utworzenia co najmniej 10 nowych miejsc pracy dla personelu zaangażowa-
nego w działalność badawczo-rozwojową (B+R). Powstałe centra badawczo-rozwojowe nie muszą spełniać wymogów określonych 
w ustawie z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. z 2008 r., Nr 116, poz. 730).

 PRZyKłADOWE PROJEKTy 

1. Utworzenie centrum, prowadzącego badania na rzecz grupy kapitałowej w Europie.

2. Stworzenie centrum usług inżynierskich.

3. Stworzenie centrum jakości.

Przykład	 rozpoczęcie	działalności	badawczo-rozwojowej	

Producent kosmetyków, duże przedsiębiorstwo z woj. wielkopolskiego, planuje utworzenie centrum badawczo-rozwojowego, 
w którym zatrudnienie znajdzie 30 inżynierów. W centrum prowadzone będą badania nad nowymi kosmetykami i ich 
zastosowaniem.

kwalifikowany dwuletni koszt pracy: 7,2 mln PLN inwestycje b+r; Po iG 4.5.2
Poziom dofinansowania: 40%
dotacja na koszty pracy: 2,88 mln PLN
koszty szkoleń: 500 tys. PLN
dotacja na szkolenia: 125 tys. PLN (25%)

wydatki inwestycyjne:
• koszty pracy nowych pracowników
• koszt szkoleń pracowników 

spółka dysponuje:
• zdolnością do realizacji prac badawczych
• zdolnością do komercjalizacji wyników prac badawczych
• dwoma pracownikami ze stopniem naukowym doktora

Planuje się:
• zlokalizowanie inwestycji na terenie o poziomie bezrobocia przewyższającym średnią krajową
• nawiązanie współpracy z MśP (podwykonawcy)
• zapewnienie konkurencyjności jakościowej na rynku
• że odsetek pracowników z wyższym wykształceniem wśród nowych pracowników przewyższy 70%
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 TyPy KOSZTÓW KWALIFIKOWANyCH 

Dotacja stanowi pomoc regionalną i można ją uzyskać, co do za-
sady, na koszty wskazane w rozdziale o pomocy regionalnej.

Zasadniczo wyróżnić można następujące główne grupy kosztów:

I. Dwuletnie koszty pracy nowo zatrudnionych pracowników  
lub

II. Koszty inwestycyjne, tj.:

1. środki trwałe oraz budynki i budowle:

a) MśP – również używane środki trwałe,
b) kwalifikowany jest zakup lub raty leasingowe.

2. Wartości niematerialne i prawne (duże przedsiębiorstwa – nie więcej niż do 50% wydatków kwalifikowanych).

3. Koszty szkoleń (nie więcej niż 10% wydatków kwalifikowanych projektu).

4. Doradztwo.

 NAJWIęKSZE SZANSE MAJą 

W działaniu tym decyduje kolejność złożonych wniosków. Aby otrzymać dofinansowanie, należy uzyskać minimum 55 punk-
tów na 100 możliwych. Największe szanse mają przedsiębiorcy, którzy zatrudnią więcej niż 20 pracowników B+R (w tym, 
wśród nowo zatrudnionych odsetek osób z wyższym wykształceniem powinien przekraczać 50%), a rezultat projektu będzie 
konkurencyjny w stosunku do dostępnych na rynku produktów, technologii lub usług: cenowo lub jakościowo. Dodatkowe 
punkty przysługują za zlokalizowanie inwestycji na obszarach o niskim poziomie PKB per capita i dużym bezrobociu oraz 
za nawiązanie współpracy z MśP.

 INFORMACJE TECHNICZNE 

1. Instytucja przyjmująca wnioski – Ministerstwo Gospodarki; www.mg.gov.pl 

2. Budżet całego działania PO IG 4.5 na lata 2007-2013 wynosi 1,02 mld EUR (zgodnie z wersją nr 8 Szczegółowego opisu priorytetów 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, z dnia 12.06.2009 r.). Podział budżetu pomiędzy poddziałania 4.5.1 
i 4.5.2 na kolejne lata będzie podawany do wiadomości publicznej każdorazowo w ogłoszeniu o konkursie. Kwota środków przezna-
czonych na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 4.5.2 POIG w 2009 r. wyniosła około 1,06 mld PLN.

3. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, do wyczerpania alokacji rocznej. Kolejny nabór planowany jest na I kwartał 2010 r.

4. Poziom dofinansowania:

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych dla części inwestycyjnej wynosi 2 mln PLN.

• dopuszczone jest każde przedsiębiorstwo,  
ale preferowane są inwestycje MśP;

• najwięcej punktów można zdobyć za zatrudnienie  
dużej liczby pracowników z wyższym wykształceniem;

• nabór ciągły, do wyczerpania alokacji rocznej, dotację 
dostają projekty najszybciej złożone, które spełnią  
kryteria.

isToTne kwesTie: 

Część 
inwestycyjna • zgodnie z mapą pomocy regionalnej w Polsce na lata 2007-2013

Komponent 
doradczy

• do 50% kosztów doradztwa
• max 600 tys. PLN

Komponent 
szkoleniowy

• 45% kosztów szkoleń dla małych, 35% dla średnich, 25% dla dużych przedsiębiorstw
• max 1 mln PLN 
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e-BIznes

Promowanie rozwiązań elektronicznego biznesu w przedsiębiorstwach będzie w latach 2007-2013 jednym z głównych narzędzi stymu-
lowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Wsparcie w tym obszarze przeznaczone jest wyłącznie dla sektora MśP i otrzymać je będzie można na dwa główne typy projektów, 
tj. B2B oraz e-usługi.

W zależności od rodzaju projektu, okresu prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, a także typu i wartości projektu, 
przedsiębiorca może ubiegać się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lub Regionalnych Pro-
gramów Operacyjnych.

W większości przypadków wybór odpowiedniego programu wsparcia przebiega zgodnie z poniższym diagramem. Inne podejście prze-
widziano w województwach: dolnośląskim, podlaskim, zachodniopomorskim oraz pomorskim.

W przypadku województwa dolnośląskiego wsparcie projektów w zakresie e-usług może być udzielane również przedsiębiorcom, pro-
wadzącym działalność gospodarczą do 2 lat. Z kolei w województwie podlaskim także średnie przedsiębiorstwa, ubiegające się o do-
tację, powinny istnieć dłużej niż 1 rok. RPO województw zachodniopomorskiego i pomorskiego nie wprowadzają wprost ograniczeń 
co do okresu istnienia przedsiębiorstwa, ubiegającego się o wsparcie.

Przykład rozwoju przedsiębiorstwa z wykorzystaniem środków UE

Na poniższym wykresie przedstawiamy na przykładzie hipotetycznego przedsiębiorstwa, jak w każdej fazie życia 
�rmy �nansować jej rozwój z wykorzystaniem funduszy UE dostępnych w latach 2007-2013. Przedstawiony graf nie 
wyczerpuje wszystkich możliwości pozyskiwania dotacji, wskazuje jednak główne potencjalne źródła wsparcia 
leżące w obszarze zainteresowania przedsiębiorstw.  

2008 2013

POMYSŁ
NA BIZNES

Dotacja na
założenie firmy

PO KL 6.2

B2B

MŚP

Wartość projektu
20 tys. – 2 mln PLN

Wartość projektu
20 tys. – 1 mln PLN

Mikro i małe przedsiębiorstwa,
działające poniżej 1 roku 

Mikro i małe przedsiębiorstwa,
działające dłużej niż 1 rok

Średnie bez ograniczeń 

PO IG
Działanie 8.2 

PO IG
Działanie 8.1

RPO

e-usługi

Rozwój firmy w zakresie 
e-business: stworzenie 

portalu społecznościowego

PO IG 8.1

POCZĄTKOWA FAZA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA FAZA SZYBKIEGO ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA FAZA ROZWIJANIA DODATKOWYCH MOŻLIWOŚCI

Rozwój firmy: zakup środków 
trwałych niezbędnych 
do produkcji nowych 

maszyn i urządzeń

RPO

Dotacje na doradztwo w zakresie 
opracowania strategii rozwoju 
i strategii marketingowej oraz 

udział w zagranicznych targach

RPO

Dbałość o środowisko: inwestycja 
w zakresie budowy małej 

elektrowni wiatrowej 
na potrzeby siedziby

RPO

Realizacja regionalnego 
projektu szkoleniowego 

dla pracowników 
przedsiębiorstwa 

PO KL 8.1.1

Realizacja ponadregionalne 
projektu szkoleniowego 

dla struktur firmy na terenie 
całej Polski

PO KL 8.1.1

Rozwój działalności B+R: 
przeprowadzenie prac badawczych 

nad opracowaniem nowych 
materiałów do produkcji oraz zakup 

nowej linii produkcyjnej

PO IG 1.4-4.1

Opracowanie, wdrożenie 
i opatentowanie innowacyjnej 

linii technologicznej 
do produkcji nowych maszyn

PO IG 4.4

Dalszy rozwój: utworzenie 
na rzecz własnej spółki 
oraz klientów centrum 

usług wspólnych

PO IG 4.5.2

Rozwój działalności B+R: 
utworzenie centrum 

badawczo-rozwojowego
w przedsiębiorstwie 

PO IG 4.2

Rozwój działalności B+R: 
opracowanie wzoru 

przemysłowego i zakup 
linii produkcyjnej

PO IG 4.2

Gospodarka
elektroniczna

Rysunek 7. Główne typy projektów w zakresie e-biznesu
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 inwesTYcje w rozwój e-usŁuG 

 ŹRÓDłA 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elek-
tronicznej”.

 TyPy PROJEKTÓW 

O dofinansowanie mogą starać się tylko mikro i małe przedsiębiorstwa, działające poniżej 1 roku, które planują wdrożenie e-usług, czyli 
usług świadczonych w sposób zautomatyzowany przez użycie technologii informacyjnych, za pomocą systemów teleinformatycznych 
w publicznych sieciach telekomunikacyjnych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron w tej samej loka-
lizacji, świadczenie usług drogą elektroniczną oraz – opcjonalnie – wytworzenie produktów cyfrowych, niezbędnych do ich świadczenia. 

W ramach działania 8.1 dofinansowania NIE otrzymają projekty mające na celu:

• świadczenie usług poczty elektronicznej, 

• świadczenie usług związanych z hostingiem lub rejestracją i utrzymaniem domen internetowych, jak również 

• obrót handlowy produktami.

 PRZyKłADOWE PROJEKTy 

1. Udzielanie porad prawnych przez Internet.

2. Założenie wirtualnej szkoły języków obcych, nauczającej na odległość.

3. Portale społecznościowe.

4. Portale umożliwiające wrzucanie różnych treści i pobierania ich np. filmów, muzyki, zdjęć.

5. Wirtualny dysk twardy, umożliwiający umieszczanie dowolnych treści bez/lub z udostępniania ich dla ogółu.

6. Porównywarki cenowe.

7. Pośrednictwo pomiędzy kupującym a sprzedającym, wirtualne tablice ogłoszeń.

8. Konfigurator połączeń lotniczych, autobusowych itp., umożliwiający znalezienie optymalnej trasy i pokazanie przewoźników, którzy 
świadczą na niej usługi.

9. Lokalizatory internetowe, wirtualne mapy, konfiguratory tras, umożliwiające znalezienie miejsc, najkrótszej drogi, np. aptek, restau-
racji, punktów usługowych po trasie.

10. Poradnictwo medyczne, diagnostyka przez Internet.

 TyPy KOSZTÓW KWALIFIKOWANyCH 

Cała pomoc otrzymana na realizację projektu w ramach działania 8.1 stanowi pomoc de minimis. Ogólne zasady dotyczące pomocy 
de minimis zostały opisane w rozdziale o pomocy regionalnej (patrz str. 25).

Do dofinansowania, oprócz kosztu zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, kwalifikuje się:

1. zakup usług szkoleniowych, informatycznych, technicznych, doradczych, eksperckich i pomocniczych,

2. koszty najmu i eksploatacji pomieszczeń biurowych,

3. zakup materiałów biurowych,

4. wynagrodzenie osób zaangażowanych w realizację projektu,

5. promocja wdrożonych rozwiązań.
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 NAJWIęKSZE SZANSE MAJą 

Dofinansowanie przyznane zostanie według kolejności złoże-
nia wniosku tym projektom, które spełnią wszystkie kryteria, 
wymienione w dokumentacji aplikacyjnej, do wyczerpania bu-
dżetu. Szanse mają więc poprawne wnioski, złożone wkrótce 
po otwarciu konkursu.

Rezultatem projektu musi być stworzenie oraz rozpoczęcie świad-
czenia przynajmniej jednej e-usługi. Wnioskodawca już na  eta-
pie składania wniosku powinien dysponować strategią promocji 
wdrażanego rozwiązania wśród potencjalnych odbiorców.

Przedsiębiorca musi być zdolny do tymczasowego finansowa-
nia części projektu ze środków własnych, gdyż pierwsza tran-
sza dofinansowania wypłacana jest dopiero po zrealizowaniu 
50% wydatków kwalifikowanych.

 INFORMACJE TECHNICZNE 

1. Instytucja przyjmująca wnioski – regionalna instytucja finansująca (RIF), właściwa dla lokalizacji projektu (patrz Rozdział 5 „Mapa 
instytucji – gdzie złożyć wniosek?”),

2. Budżet działania: ok. 390 mln EUR (zgodnie z wersją nr 8 Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka 2007-2013, z dnia 12.06.2009 r.), z czego do w 2008 i 2009 r. na konkursy przeznaczono prawie 160 mln PLN,

3. Poziom dofinansowania:

 inwesTYcje w rozwój elekTroniczneGo biznesu TYPu b2b 

 ŹRÓDłA 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”.

 TyPy PROJEKTÓW 

Wspierane są projekty MśP, prowadzące do realizacji w formie elektronicznej procesów biznesowych z kooperantami.

Projekt musi opierać się na współpracy przynajmniej trzech przedsiębiorców. Celem przedsięwzięcia powinno być umożliwienie 
automatyzacji wymiany danych pomiędzy systemami informatycznymi grupy przedsiębiorstw poprzez integrację ich systemów in-
formatycznych lub wdrażanie nowych systemów.

• środki dla mikro i małych przedsiębiorstw, działających nie 
dłużej niż rok;

• aby otrzymać dotację, należy spełnić wszystkie kryteria;

• dotychczas o przyznaniu dotacji decydowała kolejność 
złożenia wniosku. W 2010 r. planuje się wprowadzenie 
kryteriów wyboru, które pozwolą na punktową ocenę 
składanych wniosków;

• przedsiębiorca może otrzymać wsparcie w ramach 
działania 8.1 tylko raz;

• maksymalny okres trwania projektu – 24 miesiące;

• otrzymane wsparcie stanowi pomoc de minimis;

• konkurs ogłaszany 2-3 razy w roku.

isToTne kwesTie: 

Projekt
• max 85% wydatków kwalifikowanych (pomoc de minimis)
• dopuszczalna wartość wydatków kwalifikowanych: min. 20 tys. PLN, max 1 mln. PLN

Komponent szkoleniowy • wartość do 10% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu
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 PRZyKłADOWE PROJEKTy 

1. Stworzenie wspólnego systemu CRM (Customer Relationship Management) dla kilku przedsiębiorstw,

2. Zintegrowanie systemów informatycznych producenta z dostawcami w celu wyeliminowania przepływu faktur papierowych,

3. Utworzenie wirtualnego przedsiębiorstwa.

 TyPy KOSZTÓW KWALIFIKOWANyCH 

Dotację można uzyskać, co do zasady, na koszty związane z inwestycją (patrz str. 25). 

W ramach działania 8.2 przewidziano także dofinansowanie wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu oraz pro-
mocji wdrożonych rozwiązań.

 NAJWIęKSZE SZANSE MAJą 

Aby uzyskać dotację w ramach działania 8.2 należy spełnić wszystkie kryteria, wymienione w dokumentacji aplikacyjnej, w tym 
zwłaszcza udowodnić nawiązanie współpracy przez co najmniej trzech przedsiębiorców. Wdrożone rozwiązanie powinno być 
innowacyjne na poziomie przedsiębiorstwa, odpowiadać na zdefiniowane potrzeby współpracujących firm i prowadzić do zwięk-
szenia efektywności procesów biznesowych między nimi. Dotacje przyznawane będą według kolejności złożenia wniosków speł-
niających kryteria.

 INFORMACJE TECHNICZNE 

1. Instytucja przyjmująca wnioski – regionalna instytucja finan-
sująca (RIF), właściwa dla lokalizacji projektu (patrz Rozdział 5 
„Mapa instytucji – gdzie złożyć wniosek?”),

2. Budżet działania: 460,82 mln EUR (zgodnie z wersją nr 8 
Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, z dnia 12.06.2009 r.), 
z czego w 2008 i 2009 r. przeznaczono na dofinansowanie 
ok. 230 mln PLN,

3. Tryb przyjmowania wniosków: w 2009 r. konkurs otwarty, 
wnioski przyjmowane do momentu wyczerpania budżetu 
na dany rok,

4. Poziom dofinansowania:

• konkurs przeznaczony wyłącznie dla MśP;

• współpraca co najmniej 3 przedsiębiorców;

• aby otrzymać dotację, należy spełnić wszystkie kryteria;

• o przyznaniu dotacji decyduje kolejność złożenia wniosku;

• wysokość dofinansowania o wartości 20 tys. – 2 mln PLN;

• maksymalny okres trwania projektu – 24 miesiące;

• nabór raz do roku, do wyczerpania budżetu.

isToTne kwesTie: 

Część 
inwestycyjna

• zgodnie z mapą pomocy regionalnej w Polsce na lata 2007-2013
• min. 20 tys. PLN, max 2 mln PLN

Wynagrodzenie 
personelu

• max 85% wydatków poniesionych na wynagrodzenia
• wartość do 10% kosztów kwalifikowanych projektu
• pomoc de minimis

Komponent 
doradczy • do 50% kosztów doradztwa

Komponent 
szkoleniowy

• co do zasady, 45% wydatków poniesionych na szkolenia, 
• intensywność wsparcia zwiększa się o 10% w odniesieniu do pracowników 

w szczególnie niekorzystnej sytuacji lub niepełnosprawnych
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 e-biznes w reGionach (rPo) 

 ŹRÓDłA 

16 Regionalnych Programów Operacyjnych (wg województw).

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wsparcie projektów z zakresu e-biznesu w ramach konkursów, poświęconych wyłącznie tego typu 
projektom, w następujących województwach: łódzkim, dolnośląskim, mazowieckim, warmińsko-mazurskim i kujawsko-pomorskim. 
W pozostałych województwach przedsiębiorcy, zamierzający wdrożyć technologie informacyjne, konkurują z przedsiębiorcami, ubiega-
jącymi się o wsparcie w konkursach, przeznaczonych dla innowacyjnych inwestycji, o których mowa w rozdziale: Inwestycje innowacyjne.

 TyPy PROJEKTÓW 

Typy projektów różnią się pomiędzy województwami, przy czym cechą wspólną jest, iż inwestycje powinny opierać się na wdrożeniu 
technologii informacyjnych w przedsiębiorstwach. Dotację można uzyskać na:

• nabycie i wdrożenie programów zarządzania przedsiębiorstwem (np. produkcją, marketingiem, sprzedażą, relacjami z klientem, dys-
trybucją),

• zastosowanie i wykorzystanie technologii gospodarki elektronicznej – świadczenie usług on-line (np. e-handel, szkolenia, portale 
tematyczne), 

• integrację działań biznesowych w formie elektronicznej, obejmującej maksymalnie dwa przedsiębiorstwa (np. budowa systemów 
transmisji danych lub intranetu, umożliwiającego wymianę handlową z kontrahentem).

 TyPy KOSZTÓW KWALIFIKOWANyCH 

Dofinansowane mogą zostać koszty, wskazane w rozdziale o pomocy regionalnej (patrz str. 25). 

W woj. mazowieckim katalog kosztów, związanych stricte z informatyką, został wskazany wprost i rozszerzony w stosunku do regu-
lacji ogólnych:

• budowa, rozbudowa lub modernizacja pomieszczeń i infrastruktury technicznej,

• prace instalacyjne, w tym zapewnienie dostępu do Internetu,

• nabycie i ubezpieczenie sprzętu komputerowego,

• nabycie baz danych oraz oprogramowania,

• zapewnienie bezpieczeństwa przesyłania danych.

 NAJWIęKSZE SZANSE MAJą 

Kryteria wyboru projektów ustalone zostały na poziome woje-
wództw i ze względu na ich znaczne zróżnicowanie nie jest moż-
liwe podanie wspólnej puli kryteriów dla wszystkich regionów. 
Dla przykładu można wskazać, iż w województwie dolnośląskim 
największe szanse na wsparcie mają projekty, zakładające nabycie 
sprzętu ICT oraz specjalistycznego oprogramowania, w oparciu 
o  które powstanie platforma monitoringu procesów zarządza-
nia przedsiębiorstwem. Natomiast w województwie kujawsko- 
pomorskim preferowane są projekty, promujące rozwój e-usług, 
portale informacyjne oraz systemy umożliwiające e-pracę.

• aplikować mogą wyłącznie MśP,

• małe i mikroprzedsiębiorstwa – tylko jeśli prowadzą 
działalność ponad rok (warunek ten nie jest wprost 
wskazany w RPO dla woj. dolnośląskiego, pomorskiego 
i zachodniopomorskiego),

• w każdym z RPO stosowane są inne kryteria oceny 
projektów; duży nacisk kładziony jest na innowacyjność 
projektu co najmniej w skali przedsiębiorstwa,

• co do zasady, obowiązuje tryb konkursowy wyboru 
projektów (dotację otrzymują najwyżej ocenione).

isToTne kwesTie: 
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INFORMACJE TECHNICZNE

1. Instytucja przyjmująca wnioski – Urząd Marszałkowski odpowiedniego województwa lub lokalna jednostka, upoważniona do pro-
wadzenia konkursów. Instytucje właściwe dla każdego z województw zostały przedstawione w Rozdziale 5 „Mapa instytucji – 
gdzie złożyć wniosek?”.

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie projektów, związanych z technologiami informacyjnymi, różni się 
w zależności od województwa, np. kujawsko-pomorskie: 24,6 mln EUR (zgodnie ze Szczegółowym Opisem Priorytetów Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, wersja 3.13 z 29.12.2009 r.).

3. Tryb przyjmowania wniosków: konkurs z określonymi datami przyjmowania wniosków.

4. Poziom dofinansowania:

Szczegółowe informacje nt. dopuszczalnych wartości projektów i wartości dofinansowania oraz możliwości objęcia projektem szko-
leń i doradztwa znajdują się w Rozdziale 7 „Zestawienie najważniejszych schematów wsparcia dla przedsiębiorców”.

Część 
inwestycyjna

• zgodnie z mapą pomocy regionalnej w Polsce na lata 2007-2013
• w województwie małopolskim pułapy zostały obniżone do 30% dla średnich przedsiębiorców, 

40% dla małych i mikroprzedsiębiorstw, przy czym pułapy te mogą zostać podniesione 
o 5% dla projektów zlokalizowanych w powiatach o najniższym wskaźniku przedsiębiorczości

Komponent 
doradczy • do 50% kosztów doradztwa dla MŚP 

Komponent 
szkoleniowy*

•  45% kosztów szkoleń dla małych, 35% dla średnich i 25% dla dużych przedsiębiorstw
• max 2 mln EUR, niektóre RPO mają określone niższe pułapy wsparcia szkoleń

* Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 800/2008.
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4. Na co dotacja? 
 4.1. Nowe inwestycje 

 4.2. Szkolenia

 4.3. Ochrona środowiska 

 4.4. Rozwój produktów rolnych

 4.5. Inne 

54Mapa przedsiębiorcy 2007-2013 | Przewodnik po Funduszach Europejskich dla przedsiębiorców
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szkolenIa ogólne I specjalIstyczne

Dofinansowanie różnorodnych działań szkoleniowych w ramach Funduszy Europejskich możliwe jest głównie w Programie Operacyj-
nym Kapitał Ludzki 2007-2013 (dalej: POKL), którego jednym z celów strategicznych jest poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników 
i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce.

Biorąc udział w projektach szkoleniowych, przedsiębiorcy, delegujący swoich pracowników na dofinansowane kursy, otrzymają przede 
wszystkim pomoc szkoleniową13, a w niektórych projektach – także pomoc na doradztwo.

Ten rodzaj pomocy publicznej dostępny jest, co do zasady, we wszystkich branżach i sektorach, nie mogą z niej jednak 
korzystać przedsiębiorstwa zagrożone, co w praktyce oznacza firmy borykające się z trudnościami finansowymi lub pozosta-
jące pod zarządem komisarycznym, bądź znajdujące się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania 
naprawczego.

Rodzaje szkoleń, na jakie udzielana jest pomoc szkoleniowa: 

• szkolenia ogólne przekazują umiejętności, które można wykorzystać w innym przedsiębiorstwie lub obszarze zatrudnienia,

• szkolenia specjalistyczne przekazują umiejętności, których wykorzystanie w innym przedsiębiorstwie lub obszarze zatrudnienia jest 
możliwe tylko w ograniczonym stopniu lub w ogóle nie jest możliwe.

 ŹRÓDłA 

W zależności od zasięgu prowadzonej działalności i planowanych działań, projekty szkoleniowe, które mają szansę na dofinansowa-
nie w ramach POKL można podzielić na:

• projekty szkoleniowe realizowane w co najmniej 2 województwach – projekty ponadregionalne,

• projekty szkoleniowe realizowane w ramach 1 województwa – projekty regionalne.

Projekty ponadregionalne Projekty regionalne

2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo 
dla przedsiębiorstw

beneficjenci:

Podmioty lub ich grupy, posiadające struktury organizacyjne w przy-
najmniej 2 województwach.

Uczestnicy szkoleń wykonują pracę w ramach struktur organizacyj-
nych przedsiębiorstwa, znajdujących się w co najmniej 2 wojewódz-
twach

beneficjenci:

Przedsiębiorstwo lub grupa przedsiębiorstw, działająca w jednym 
regionie (województwie).

Uczestnicy szkoleń wykonują pracę w ramach struktur organizacyjnych 
przedsiębiorstwa, znajdujących się w jednym województwie

Minimalna wartość projektu: 400 tys. PLN Minimalna wartość projektu: 50 tys. PLN

Okres trwania*: do 2 lat Okres trwania: do 2-3 lat (w zależności od województwa)

* Corocznie definiowany w odpowiednim Planie działania dla Priorytetu 2 lub 8 PO KL. Okres 2 lat dotyczy konkursu na 2009 r.
Planowane jest utrzymanie dwuletniej perspektywy projektu również w 2010 r.

Dodatkowo przedsiębiorcy, którzy zamierzają przeprowadzić szkolenia w związku z realizacją inwestycji, mogą ubiegać się o ich dofi-
nansowanie w ramach wniosku inwestycyjnego, składanego do Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lub regionalnych 
programów operacyjnych (patrz Rozdział 4.1: „Inwestycje innowacyjne”).

13 Pomoc szkoleniowa jest jednym z rodzajów wyłączeń blokowych, regulowanych Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 800/2008.
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 TyPy PROJEKTÓW 

Niezależnie od źródła finansowania, realizowane projekty szkole-
niowe możemy podzielić na:

• zamknięte: dedykowane konkretnej firmie lub grupie firm 
i realizowane w oparciu o ich strategie (atrakcyjne z punktu wi-
dzenia przedsiębiorstwa, które zamierza przeprowadzić szko-
lenia „skrojone na miarę” i samodzielnie aplikować o dotację 
szkoleniową), 

• otwarte: skierowane do ogólnie określonych grup i realizowa-
ne na bazie otwartej rekrutacji.

W projektach zamkniętych dotację można otrzymać na działa-
nia obejmujące:

• szkolenia ogólne i specjalistyczne wraz z powiązanym doradztwem (np. menedżerskie, funkcyjne, zawodowe, językowe, w tym szko-
lenia licencjonowane),

• szkolenia e-learningowe i blended-learningowe (tj. mieszane) wraz z niezbędną infrastrukturą (wydatki inwestycyjne możliwe w ra-
mach tzw. mechanizmu cross-financing,tj. do 10% wartości projektu),

• usługi doradcze (dla dużych przedsiębiorstw tylko w schemacie ponadregionalnym).

Ponadto pracownicy przedsiębiorstw mogą uczestniczyć w dofinansowanych studiach podyplomowych (schemat ponadregional-
ny) oraz w otwartych projektach szkoleniowych, objętych dofinansowaniem. Oferta dofinansowanych studiów i kursów powinna 
być dostępna na stronach instytucji wdrażających. Warto podkreślić, że formalnie nie ma przeszkód, aby przedsiębiorca, dysponu-
jący odpowiednim potencjałem i doświadczeniem, ubiegał się o pozyskanie wsparcia na realizację otwartych projektów szkolenio-
wych na rzecz pracowników innych firm.

 PRZyKłADOWE PROJEKTy 

1. Cykl szkoleń zawodowych, służących aktualizacji kwalifikacji pracowników, w zakresie np. obsługi maszyn i urządzeń, informatyki, 
techniki i produkcji, finansów czy rachunkowości.

2. Kompleksowy projekt szkoleniowy dla pracowników wszystkich szczebli, w związku ze zmianą strategii w przedsiębiorstwie, obej-
mujący szkolenia miękkie, funkcjonalne i sprzedażowe, uzupełniony doradztwem, dotyczącym systemu motywacyjnego.

3. Projekt typu e-learning, obejmujący stworzenie niezbędnej infrastruktury oraz przeszkolenie pracowników w zakresie najnowszych 
trendów rozwojowych rynku instrumentów finansowych.

 TyPy KOSZTÓW KWALIFIKOWANyCH 

Zarówno w schemacie ponadregionalnym, jak i regionalnym, przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie większości kosz-
tów merytorycznych i organizacyjnych, związanych z realizacją szkoleń, jak również wynikających z zarządzania, administrowania 
i rozliczania projektu. Koszty, kwalifikujące się do dofinansowania, o ile zostaną poniesione w okresie objętym realizacją projektu, 
obejmują:

• koszty zatrudnienia wykładowców lub zakupu usług szkoleniowych,

• koszty organizacji szkoleń (noclegi, dojazd, wyżywienie, sala),

• wydatki bieżące i materiały związane z projektem, w tym administracyjne,

• amortyzację narzędzi i wyposażenia w zakresie, w jakim są wykorzystywane na potrzeby projektu,

• zakup usług konsultacyjnych, związanych ze szkoleniami (w tym diagnoza potrzeb szkoleniowych),

• koszty zatrudnienia osób, zaangażowanych w zarządzanie, administrację i obsługę projektu,

• koszty wynagrodzenia uczestników szkolenia za czas uczestnictwa (wkład prywatny).

• projekty zamknięte muszą wynikać ze strategii i potrzeb 
szkoleniowych przedsiębiorstwa;

• dotację dostają najlepsze projekty na liście rankingowej;

• w ramach jednego projektu istnieją możliwości 
aplikowania o dofinansowanie sięgające 2 mln EUR;

• zarówno duże, jak i małe i średnie przedsiębiorstwa 
mają równe szanse (aczkolwiek niektóre z kryteriów 
strategicznych mogą preferować MśP);

• pomoc publiczna dostępna, co do zasady, we wszystkich 
branżach i sektorach;

• wybór schematu wsparcia zależy od zasięgu prowadzonej 
działalności i planowanych działań.

isToTne kwesTie: 
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Ze względu na powiązanie z zadaniami zdefiniowanymi w ramach projektu, koszty kwalifikowane dzieli się na:

• bezpośrednie, tj. bezpośrednio związane ze zdefiniowanymi zadaniami (np.: szkolenia, doradztwo, zarządzanie, ewaluacja): wy-
magają wyodrębnienia kosztów personelu i wskazania zadań zlecanych i są rozliczane w oparciu o poniesione wydatki (planuje się 
możliwość rozliczania w oparciu o kwoty ryczałtowe i stawki jednostkowe, uzależnione od planowanych do osiągnięcia rezultatów), 

• pośrednie, które nie mogą być przyporządkowane do konkretnego zadania (np. koszty zarządu, opłaty administracyjne i eksplo-
atacyjne, amortyzacja, materiały biurowe): mogą być rozliczane w oparciu o poniesione wydatki lub ryczałtem

 NAJWIęKSZE SZANSE MAJą 

Szansę na objęcie dofinansowaniem mają projekty szkoleniowe, które uzyskają w ocenie merytorycznej liczbę punktów, zapewnia-
jącą wysoką pozycję na liście rankingowej. Projekty, które uzyskają mniej niż 60% punktów ogółem oraz nie zdobędą co najmniej 
60% punktów w poszczególnych kategoriach oceny merytorycznej, nie mogą liczyć na uzyskanie dofinansowania w ramach PO KL.

Największe szanse na dobrą punktację mają projekty:

• o największym przełożeniu na strategię rozwoju przedsiębiorstwa i strategię personalną,

• kompleksowe i innowacyjne, w tym oparte na innowacyjnych metodach dydaktycznych, zawodowe, odpowiadające nowym wymogom tech-
nologicznym, zawierające komponenty e-learningowe, a także doradztwo, usprawniające realizację polityki personalnej w przedsiębiorstwie,

• odpowiadające na wyzwania gospodarki i rynku pracy, 

• o wyraźnej wartości dodanej, tj. przewidujące dodatkowe trwałe rezultaty, nieosiągalne bez wsparcia unijnego,

• efektywne kosztowo (co wyraża się w relacji zaplanowanych wydatków do zakładanych rezultatów).

Dodatkowe szanse stwarzają określane w rocznym planie działania kryteria strategiczne – ich spełnienie daje możliwość uzy-
skania dodatkowych punktów. W roku 2009 kryterium strategiczne dla projektów zamkniętych premiowało udział w szkoleniach 
osób po 50. roku życia. Także w kolejnych latach przewiduje się preferencje dla projektów, w ramach których uczestnikami są 
osoby 45+ oraz dodatkowo których uczestnikami są mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa.

Przykład	 Szkolenia	ogólne

Duży przedsiębiorca, świadczący usługi finansowe, posiada oddziały m. in. w woj. pomorskim i podlaskim. Firma planuje 
ujednolicenie standardów obsługi klienta. W tym celu niezbędne jest przeprowadzenie szkoleń dla kierowników i pracowników 
sprzedaży. Spółka zamierza także podjąć współpracę z firmą doradczą w zakresie optymalizacji procedur w dziale personalnym.

wartość szkolenia: 3 mln PLN szkolenia; Pokl 2.1.1
Poziom dofinansowania: 60%
dotacja na szkolenie: 1,8 mln PLN
koszty doradztwa: 200 tys. PLN
dotacja na doradztwo: 100 tys. PLN (50%)

wydatki szkoleniowe:
• wynagrodzenie osób prowadzących szkolenia/doradztwo
•  podróże, wyżywienie, noclegi trenerów i doradców oraz uczestników szkoleń
•  nabycie usługi opracowania materiałów szkoleniowych i doradczych
•  nabycie szkoleń w systemie e-learningu
•  koszt personelu realizującego działania, oddelegowanego do projektu, z narzutami
•  bieżące wydatki administracyjno-biurowe

spółka dysponuje:
• strategią rozwoju, dotyczącą m. in. nowych celów sprzedażowych
• aktualnymi wynikami rocznych ocen pracowniczych, które wskazują luki kompetencyjne i potrzeby szkoleniowe poszczególnych pracowników

Planuje się:
• przeprowadzenie cyklu szkoleń dla kierowników z planowania strategii sprzedażowych i zarządzania zespołem handlowym
• przemodelowanie i wdrożenie nowych standardów i procedur obsługi klienta, odpowiadających realiom rynku
• przeprowadzenie cyklu szkoleń dla handlowców w zakresie nowych procedur handlowych i obsługi klienta
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 INFORMACJE TECHNICZNE 

Schemat
Instytucja odpowiedzialna za konkurs  
(instytucja pośrednicząca)

Budżet wsparcia  
dla projektów  
szkoleniowych

Poddziałanie 2.1.1  
Rozwój kapitału ludzkiego 
w przedsiębiorstwach

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 
www.parp.gov.pl 

374 mln EUR (zgodnie ze Szczegóło-
wym Opisem Priorytetów Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, wersja 
z dnia 1.06.2009 r.)

Poddziałanie 8.1.1  
Wspieranie rozwoju kwalifikacji 
zawodowych i doradztwo 
dla przedsiębiorstw

• woj. mazowieckie: 
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

• woj. podkarpackie, zachodniopomorskie, wielkopolskie: 
wojewódzkie urzędy pracy 

• woj. świętokrzyskie: 
świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego

• pozostałe: 
urzędy marszałkowskie.

902,3 mln EUR (zgodnie ze Szczegóło-
wym Opisem Priorytetów Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, wersja 
z dnia 1.06.2009 r.)

1. Tryb przyjmowania wniosków: publikowany na każdy rok w Planie Działania wraz z harmonogramem konkursów. Typy naboru:

 · zamknięty (runda), tj. wnioski przyjmowane w określonym czasie i oceniane łącznie,
 · otwarty (ciągły), tj. wnioski przyjmowane i oceniane w kolejności wpływania, do wyczerpania środków.

 
W roku 2009, zarówno PARP, jak i większość regionalnych instytucji, stosowały nabór zamknięty. W schemacie ponadregionalnym 
– w 2010 r. będą to prawdopodobnie również rundy zamknięte.

2. Poziom dofinansowania:

Wielkość 
przedsiębiorstwa 
wg przepisów unijnych

Szkolenia*

Doradztwo**

Cross-financing**

(do 10% kosztów 
kwalifikowanych)

ogólne specjalistyczne

maksymalnie 2 mln EUR pomocy publicznej  
na jeden projekt

duże 60% 25% do 50% – pomoc de mini-
mis (dot. 2.1.1) do 100% wydatku 

inwestycyjnego  
(pomoc de minimis)średnie 70% 35%

do 50%
małe 80% 45%

  *   Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 800/2008.

  ** Możliwość kwalifikowania w schemacie regionalnym zależy od województwa.

 

Pozostałą część przedsiębiorstwo zobowiązane jest wnieść jako wkład prywatny, w postaci:

• gotówki,

• czasu pracy uczestników szkoleń (tylko komponent szkoleniowy),

• czasu pracy kadry szkoleniowej projektodawcy (tylko komponent szkoleniowy).

W komponencie szkoleniowym istnieje więc możliwość pozyskania dotacji, sięgającej nawet 100% kosztów projektu.

Dodatkowo intensywność pomocy może zostać zwiększona o kolejnych 10% (ale maksymalnie do 80%), gdy uczestnikami szkolenia 
będą pracownicy niepełnosprawni lub znajdujący się w szczególnie niekorzystnej sytuacji, tj. przede wszystkim:

• osoby bez stałego zatrudnienia za wynagrodzeniem w okresie ostatnich sześciu miesięcy;

• niemające wykształcenia ponadgimnazjalnego lub zawodowego;

• w wieku ponad 50 lat;

• osoby dorosłe, mieszkające samotnie i mające na utrzymaniu co najmniej jedną osobę.
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pakIet antykryzysowy po kl 

W związku z ogólnoświatowym kryzysem gospodarczym, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaproponowało szereg rozwiązań 
antykryzysowych, w tym również w PO KL. 

najważniejsze mechanizmy antykryzysowe, planowane w Po kl, dotyczą działań 8.1.2. „wsparcie procesów adaptacyjnych 
i modernizacyjnych w regionie” i 6.2 „wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”. są to:

• Specjalne, jednorazowe dodatki dla osób, które znalazły pracę w odległości powyżej 50 km od dotychczasowego miejsca zamieszkania,

• Pokrycie trzykrotności różnicy pomiędzy poprzednią (wyższą) a obecną (niższą) płacą brutto pracownika (maksymalnie do kwoty 
4000 PLN na osobę),

• Sfinansowanie specjalistycznych szkoleń lub studiów podyplomowych dla wysoko wykwalifikowanych pracowników zwolnionych 
z przyczyn zakładu pracy,

• środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla pracowników objętych programem zwolnień monitorowanych,

• „Szybka ścieżka” oceny wniosków o dofinansowanie projektu – czas oceny wniosku zostanie skrócony do 30 dni (dotyczy wybranych 
schematów wsparcia),

• Aneksowanie umów z beneficjentami, realizującymi projekty w ramach Działania 6.2 Wsparcie, oraz promocja przedsiębiorczości i sa-
mozatrudnienia – dodatkowe środki na realizację projektu będą przeznaczone na dotacje oraz wsparcie pomostowe dla osób planują-
cych rozpoczęcie działalności gospodarczej,

• Zwiększenie alokacji na konkursy ogłaszane w ramach PO KL.

 
restrukturyzacja zatrudnienia

PO KL daje również możliwość dofinansowania projektów związanych z restrukturyzacją zatrudnienia – np. zmianą profilu działalno-
ści przedsiębiorstwa, wymagającą przekwalifikowania pracowników, czy przygotowaniem pracowników zagrożonych zwolnieniami 
do podjęcia nowej pracy.

Projekty takie skierowane są przede wszystkim do osób – pracowników dotkniętych procesami restrukturyzacji, ale także do firm 
w trudnej sytuacji oraz innych podmiotów rynku pracy. Obejmują przede wszystkim szkolenia i doradztwo, z których część – zwłasz-
cza skierowana do przedsiębiorstw, może podlegać regułom pomocy publicznej14. Ze wsparcia tego typu mogą korzystać co do za-
sady przedsiębiorstwa wszystkich branż i sektorów.

Ze wsparcia w ramach POKL wykluczone są przedsiębiorstwa zagrożone, jednak w związku z wdrażaniem „pakietu antykryzyso-
wego” w ramach POKL, powstał projekt Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania ograniczonej kwoty 
pomocy, zgodnej ze wspólnym rynkiem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z 27 maja 2009 roku, zgodnie z którym, 
specjalna ścieżka ma zostać uruchomiona również dla przedsiębiorstw zagrożonych. Projekt ten przewiduje możliwość skorzystania 
z pomocy15, głównie w formie szkoleń i doradztwa, w tym związanych z tworzeniem lub realizacją programów zwolnień monitoro-
wanych, przez przedsiębiorstwa zagrożone, ale pod warunkiem, że status przedsiębiorstwa zagrożonego zyskały po 1 lipca 2008 r.

 ŹRÓDłA 

Głównym źródłem wsparcia procesów restrukturyzacyjnych jest działanie 8.1.2 POKL. Działanie to należy do tzw. komponentu 
regionalnego POKL, co oznacza, iż realizowane jest na poziomie poszczególnych województw. 

W konsekwencji możliwe są pewne różnice pomiędzy regionami, jeśli chodzi o zakres i zasady wsparcia, jak również terminy 
konkursów/naborów. 

14 Jeśli wsparcie skierowane jest do osób i nie powoduje korzyści ekonomicznej dla pracodawcy, z reguły pomoc publiczna nie występuje. W przeciwnym wypadku wymagany 
jest wkład przedsiębiorcy, zgodnie z progiem dla pomocy szkoleniowej lub doradczej.

15 Pomoc de minimis zgodnie z Komunikatem Komisji – Tymczasowe wspólnotowe ramy prawne w zakresie pomocy państwa, ułatwiające dostęp do finansowania w dobie 
kryzysu finansowego i gospodarczego (Dz. Urz. UE C 83 z 07.04.2009, str. 1), tj. w wysokości nieprzekraczającej w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31grudnia 2010 r. 
równowartość w złotych kwoty 500 000 euro.
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 TyPy PROJEKTÓW 

W ramach działania 8.1.2 PO KL, zgodnie ze Szczegółowym Opi-
sem Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wspie-
rane są następujące typy projektów:

1. Pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych z udziałem m.in. 
przedsiębiorstw, organizacji pracodawców, związków zawo-
dowych, jednostek samorządu terytorialnego, urzędów pracy 
i innych środowisk, mających na celu opracowanie i wdrażanie 
strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą 
na poziomie lokalnym i wojewódzkim.

2.  Wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwol-
nienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn nie-
dotyczących pracowników, zatrudnionych u pracodawców 
przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, re-
alizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu 
outplacement, w tym:

• szkoleń i poradnictwa zawodowego,

• poradnictwa psychologicznego,

• pomocy w zmianie miejsca pracy (np. jednorazowy doda-
tek relokacyjny/mobilnościowy dla osoby, która uzyskała 
zatrudnienie w odległości powyżej 50 km od miejsca za-
mieszkania),

• pomocy w znalezieniu nowej pracy (np. jednorazowy dodatek 
motywacyjny dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w no-
wym miejscu pracy za wynagrodzeniem niższym niż u dotych-
czasowego pracodawcy),

• wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez zastosowanie co najmniej jednego z następujących 
instrumentów:

 · doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia 
i prowadzenia działalności gospodarczej, 

 · przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, do wysokości 40 tys. PLN,
 · wsparcie pomostowe w okresie do 6 (lub do 12) miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmujące finansowe 

wsparcie pomostowe, wypłacane miesięcznie w kwocie nie wyższej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia, obowiązu-
jącego w dniu wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla 
osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu),

3. podnoszenie świadomości pracowników i kadr zarządzających modernizowanych firm w zakresie możliwości i potrzeby realizacji 
projektów, wspierających procesy zmian poprzez szkolenia i doradztwo,

4. szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych 
(w tym indywidualne plany działań i pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia),

5. szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców, wspomagające proces zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa,

6. badania i analizy dotyczące trendów rozwojowych i prognozowania zmian gospodarczych, zachodzących w regionie oraz for-
mułowania właściwych mechanizmów zaradczych, upowszechnianie wyników tych badań i analiz oraz związana z nimi wymiana 
informacji.

Powyższy katalog wspieranych projektów może zostać zawężony na poziomie województwa. Przykładem może być województwo 
zachodniopomorskie, w którym, w ramach naborów w 2009 r., wsparciem nie były objęte projekty z zakresu badania i analiz, doty-
czących trendów rozwojowych i prognozowania zmian gospodarczych (ostatni z ww. typów).

• województwa mogą w konkursach zdefiniować zarówno  
branże, które mogą być beneficjentami 
(np. w zachodniopomorskim preferowana jest branża 
okrętowa), jak również branże, do których pracownicy mają 
zostać przygotowani (np. w zachodniopomorskim sa to m.in. 
turystyka, transport i logistyka, chemia, poligrafia, ICT).

• w działaniu 8.1.2 zastosowano szereg rozwiązań z „pakietu 
antykryzysowego” Rządu:

• specjalne, jednorazowe dodatki dla osób, które znalazły 
pracę w odległości powyżej 50 km od dotychczasowego 
miejsca zamieszkania

• pokrycie połowy różnicy pomiędzy poprzednią (wyższą) 
a obecną (niższą) płacą brutto pracownika (maksymalnie 
za okres 6 miesięcy),

• sfinansowanie specjalistycznych szkoleń lub studiów 
podyplomowych dla wysoko wykwalifikowanych 
pracowników zwolnionych z przyczyn zakładu pracy

• środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
dla pracowników objętych programem zwolnień 
monitorowanych,

• „szybka ścieżka” oceny wniosków o dofinansowanie 
projektu – czas oceny wniosku zostanie skrócony 
do 30 dni (dotyczy wybranych schematów wsparcia)

isToTne kwesTie: 
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 PRZyKłADOWE PROJEKTy 

1. Program szkoleń pracowników, dający szansę adaptacji przedsiębiorstwa do zmieniających się warunków rynkowych.

2. Przekwalifikowanie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników z branży okrętowej.

3. Opracowanie i wdrożenie programu zwolnień monitorowanych, z wykorzystaniem szerokiego wachlarza możliwości wsparcia 
dla zwalnianych pracowników.

 INFORMACJE TECHNICZNE 

Typy projektów najciekawsze z punktu widzenia przedsiębiorstw:

PRZEDSIęBIORSTWO PLANUJąCE PROCESy RESTRUKTURyZACJI

▼ ▼

Dla kogo? Przedsiębiorstwo planujące proces zmiany  
profilu działalności

Przedsiębiorstwo przechodzące procesy  
modernizacyjne i adaptacyjne (outplacement)*

Na co? pomoc szkoleniowa wspoma-
gająca proces zmiany profilu 
przedsiębiorstwa

doradztwo wspomagające proces 
zmiany profilu przedsiębiorstwa

(tylko dla MŚP)

wsparcie w zakresie tworzenia 
(opracowania) programów zwol-
nień monitorowanych (outpla-
cement)

wsparcie w zakresie wdrożenia 
programów zwolnień monitoro-
wanych (outplacement),

np.: szkolenia przekwalifikowują-
ce i usługi doradcze dla pracow-
ników w zakresie wyboru nowego 
zawodu i zdobycia nowych 
umiejętności zawodowych

Grupa  
docelowa

pracownicy skierowani przez pracodawcę pracownicy zaangażowani w two-
rzenie i realizację programów 
zwolnień monitorowanych

osoby zwolnione, przewidziane 
do zwolnienia lub zagrożone 
zwolnieniem z pracy z przyczyn 
niedotyczących pracowników

Ile? zgodnie z intensywnościa wspar-
cia dla pomocy szkoleniowej

do 50% wydatków kwalifikowa-
nych

do 100% wydatków kwalifikowanych, jeśli pracodawca nie jest praw-
nie zobligowany do ww. działań oraz nie zatrudni ponownie przekwali-
fikowanych pracowników

w zależności od typu pomocy (pomoc na szkolenia – zgodnie z in-
tensywnością dla tego typu pomocy, pomoc de minimis – do 100%, 
pomoc na doradztwo dla MŚP – do 50%) – pozostałe przypadki

Rezultat optymalizacja procesu zmiany profilu przedsiębiorstwa zoptymalizowany plan realizacji 
programów zwolnień monitoro-
wanych

realizacja polityki CSR (corporate 
social responsibility) oraz zapew-
nienie pozytywnego wizerunku 
przedsiębiorstwa w regionie 
poprzez przygotowanie zwalnia-
nych pracowników do podjęcia 
pracy u nowego pracodawcy

* konieczne jest połączenie co najmniej jednego elementu wsparcia zasadniczego (szkolenie i kursy przekwalifikowujące i służące podwyższeniu kwalifikacji i umiejętności, po-
radnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy) oraz min. jednego elementu wsparcia towarzyszącego (poradnictwo psychologiczne, dodatek relokacyjny, motywacyjny, wsparcie 
dla osób, zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą).

 
Katalog kosztów kwalifikowanych w zależności od rodzaju pomocy jest analogiczny do katalogu w ramach projektów szkolenio-
wych, realizowanych w działaniach 2.1.1 i 8.1.1 PO KL. Również katalog instytucji odpowiedzialnych za konkursy (instytucje po-
średniczące) jest tożsamy z działaniem 8.1.1 PO KL, jako że dla komponentu regionalnego (tj. priorytety od VI do IX) przewidziano 
te same instytucje, tj. głównie urzędy marszałkowskie.
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4. Na co dotacja? 
 4.1. Nowe inwestycje 

 4.2. Szkolenia

 4.3. Ochrona środowiska 

 4.4. Rozwój produktów rolnych

 4.5. Inne 
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Przedsiębiorca, chcący otrzymać pomoc na inwestycję związaną z ochroną środowiska, ma 
do wyboru dwa rodzaje pomocy: pomoc regionalną bądź pomoc horyzontalną na ochronę 
środowiska. Wybór typu pomocy zależy od rodzaju inwestycji: jeżeli przedmiotem projektu 
jest inwestycja, w rozumieniu zasad pomocy regionalnej (patrz str. 25), wówczas przedsięwzię-
cie może być wsparte z pomocy regionalnej – co jest bardziej korzystne dla wnioskodawcy, ze 
względu na potencjalną wysokość wsparcia. Jeżeli zaś inwestycja ma charakter odtworzenio-
wy, wówczas pozostaje do wykorzystania jedynie pomoc horyzontalna.

Pomoc horyzontalna w programach operacyjnych perspektywy 2007-2013 jest udzielana 
tylko w ramach PO IŚ. W RPO, na inwestycje związane z ochroną środowiska, udziela się je-
dynie pomocy regionalnej. 

Od rodzaju pomocy zależą koszty kwalifikowane oraz poziom dofinansowania projektu. Zasady 
udzielania pomocy regionalnej zostały omówione w części poświęconej pomocy regionalnej 
(patrz str. 25). 

W tej części omówione zostaną zaś tylko zasady, dotyczące pomocy horyzontalnej.

Wsparcie może być udzielone przede wszystkim na:

• dostosowanie się do nowych, obowiązkowych norm wspólnotowych w zakresie ochrony środowiska 
lub projekty, mające na celu umożliwienie osiągnięcia parametrów, wykraczających ponad te normy,

• układy kogeneracji o wysokiej sprawności,

• wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych.

Pierwszą, zasadniczą i najważniejszą, różnicą pomiędzy pomocą regionalną a pomocą hory-
zontalną na ochronę środowiska jest sposób wyliczania kosztów kwalifikowanych w projekcie. 
W omawianym zakresie kosztami kwalifikowanymi są jedynie dodatkowe koszty, jakie musi po-
nieść przedsiębiorca, w porównaniu z kosztami inwestycji alternatywnej:

a) w przypadku, gdy koszty inwestycji w ochronę środowiska można bez trudu wyodrębnić z całko-
witych kosztów inwestycji, kosztami kwalifikowanymi są te właśnie koszty, związane z ochroną 
środowiska,

b) we wszystkich innych przypadkach dodatkowe koszty inwestycji ustala się poprzez porównanie 
inwestycji ze scenariuszem alternatywnym, bez udziału pomocy państwa.

Kosztem alternatywnym jest koszt inwestycji porównywalnej pod względem technicznym, 
która zapewnia niższy poziom ochrony środowiska i która najprawdopodobniej zostałaby zre-
alizowana bez pomocy. 

Maksymalne poziomy dofinansowania w przypadku pomocy horyzontalnej, występującej 
w polskich programach operacyjnych16.

Maksymalna intensywność pomocy  
jako odsetek kosztów kwalifikowanych

Przedsiębiorstwo

duże średnie małe

Dostosowanie się MśP do norm lub przekroczenie ich – 10% 15%

Układy kogeneracji o wysokiej sprawności
45% 55% 65%

Inwestycja w obszarze propagowania energii ze źródeł odnawialnych

16 Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 800/2008.
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Przykład rozwoju przedsiębiorstwa z wykorzystaniem środków UE

Na poniższym wykresie przedstawiamy na przykładzie hipotetycznego przedsiębiorstwa, jak w każdej fazie życia 
�rmy �nansować jej rozwój z wykorzystaniem funduszy UE dostępnych w latach 2007-2013. Przedstawiony graf nie 
wyczerpuje wszystkich możliwości pozyskiwania dotacji, wskazuje jednak główne potencjalne źródła wsparcia 
leżące w obszarze zainteresowania przedsiębiorstw.  

2008 2013

POMYSŁ
NA BIZNES

Dotacja na
założenie firmy

PO KL 6.2

B2B

MŚP

Wartość projektu
20 tys. – 2 mln PLN

Wartość projektu
20 tys. – 1 mln PLN

Mikro i małe przedsiębiorstwa,
działające poniżej 1 roku 

Mikro i małe przedsiębiorstwa,
działające dłużej niż 1 rok

Średnie bez ograniczeń 

PO IG
Działanie 8.2 

PO IG
Działanie 8.1

RPO

e-usługi

Poniżej
8 mln PLN

Powyżej
8 mln PLN

PO IŚ
Priorytet IV

RPO

Dostosowanie do 
wymogów ochrony 

środowiska

Poniżej
10 mln PLN

Powyżej
10 mln PLN

PO IŚ
9.1

RPO
(kogeneracja)

Wytwarzanie
energii

Poniżej 20 mln PLN 
(bioenergia: 10 mln 

małe elektrownie wodne: 10 mln PLN 
lub 4 mln PLN w zależności od RPO)

Powyżej
20 mln PLN

PO IŚ
9.4, 9.5, 10.3

RPO

OZE

Rozwój firmy w zakresie 
e-business: stworzenie 

portalu społecznościowego

PO IG 8.1

POCZĄTKOWA FAZA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA FAZA SZYBKIEGO ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA FAZA ROZWIJANIA DODATKOWYCH MOŻLIWOŚCI

Rozwój firmy: zakup środków 
trwałych niezbędnych 
do produkcji nowych 

maszyn i urządzeń

RPO

Dotacje na doradztwo w zakresie 
opracowania strategii rozwoju 
i strategii marketingowej oraz 

udział w zagranicznych targach

RPO

Dbałość o środowisko: inwestycja 
w zakresie budowy małej 

elektrowni wiatrowej 
na potrzeby siedziby

RPO

Realizacja regionalnego 
projektu szkoleniowego 

dla pracowników 
przedsiębiorstwa 

PO KL 8.1.1

Realizacja ponadregionalne 
projektu szkoleniowego 

dla struktur firmy na terenie 
całej Polski

PO KL 8.1.1

Rozwój działalności B+R: 
przeprowadzenie prac badawczych 

nad opracowaniem nowych 
materiałów do produkcji oraz zakup 

nowej linii produkcyjnej

PO IG 1.4-4.1

Opracowanie, wdrożenie 
i opatentowanie innowacyjnej 

linii technologicznej 
do produkcji nowych maszyn

PO IG 4.4

Dalszy rozwój: utworzenie 
na rzecz własnej spółki 
oraz klientów centrum 

usług wspólnych

PO IG 4.5.2

Rozwój działalności B+R: 
utworzenie centrum 

badawczo-rozwojowego
w przedsiębiorstwie 

PO IG 4.2

Rozwój działalności B+R: 
opracowanie wzoru 

przemysłowego i zakup 
linii produkcyjnej

PO IG 4.2

Gospodarka
elektroniczna

Rysunek 8. Główne typy projektów w zakresie ochrony środowiska
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dostosowanIe przedsIęBIorstwa do wymogów ochrony środowIska

 inwesTYcje PoniŻej 8 Mln Pln (rPo) 

 ŹRÓDłA 

16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO, wg województw) – szczegółowe zestawienie znajduje się w Rozdziale 7 „Zestawienie 

najważniejszych schematów wsparcia dla przedsiębiorców”.

 TyPy PROJEKTÓW 

Wsparcie projektów polegających na:

• wprowadzeniu nowych rozwiązań organizacyjnych i techno-
logicznych, prowadzących do zmniejszenia oddziaływania 
na środowisko naturalne,

• dostosowaniu przedsiębiorstwa (w głównej mierze MśP) 
do wymogów prawa wspólnotowego i krajowego w zakresie 
ochrony środowiska,

• uzyskaniu certyfikatu środowiskowego dla wytwarzanych 
produktów i świadczonych usług oraz z wdrażaniem systemów zarządzania środowiskiem.

Wsparcie jest dostępne dla MśP, z wyjątkiem woj. łódzkiego, gdzie dotację mogą otrzymać także przedsiębiorstwa duże.

Województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie wydzieliły oddzielne działa-
nia lub  schematy na wsparcie inwestycji z zakresu dostosowania do wymogów ochrony środowiska, pozostałe udzielają dotacji 
na ten typ projektów w schematach przewidzianych dla przedsiębiorców, o których mowa w Rozdziale 4.1 „Inwestycje”.

 TyPy KOSZTÓW KWALIFIKOWANyCH 

Pomoc na ochronę środowiska w ramach RPO może być udzielana jedynie w formie pomocy regionalnej, zatem dotację można uzy-
skać, co do zasady, na koszty wskazane w rozdziale o pomocy regionalnej (patrz str. 25). Podstawowe grupy kosztów to:

• środki trwałe oraz grunty i budynki,

• wartości niematerialne i prawne,

• analizy przygotowawcze i usługi doradcze (MśP),

• szkolenia, niezbędne do realizacji projektu.

 NAJWIęKSZE SZANSE MAJą 

Generalną zasadą jest, że premiowane są projekty o jak największym pozytywnym wpływie na środowisko, np.: 

• ograniczające energochłonność i materiałochłonność procesów produkcyjnych,

• redukujące ilości wytwarzanych odpadów, 

• wprowadzające proekologiczne technologie. 

Ponadto, w województwach, w których dostosowywanie w zakresie środowiska objęte jest wsparciem w ramach działań na innowa-
cyjne inwestycje, największe szanse mają projekty, wpisujące się w kryteria tychże działań (np. wdrożenie nowoczesnych technologii 
czy wzrost zatrudnienia), opisane w Rozdziale 4.1 „Inwestycje”.

• aplikować mogą tylko MśP (wyjątkiem jest woj. łódzkie, 
gdzie o dotację ubiegają się też duże przedsiębiorstwa);

• w wybranych województwach aplikujący przedsiębiorcy 
(MśP) muszą prowadzić działalność gospodarczą 
co najmniej rok;

• co do zasady inwestycje o wartości poniżej 8 mln PLN.

isToTne kwesTie: 
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 INFORMACJE TECHNICZNE 

1. Instytucja przyjmująca wnioski – Urząd Marszałkowski lub lokalna jednostka, wyznaczona do przyjmowania wniosków. Instytu-
cje właściwe dla każdego z województw zostały przedstawione w Rozdziale 5 „Mapa instytucji – gdzie złożyć wniosek?”.

2. Kluczowym dokumentem dla wnioskodawców jest Szczegółowy opis priorytetów RPO, gdzie przedstawione zostały m.in. rodzaje 
kwalifikujących się projektów czy poziomy wsparcia. Dokumenty te można znaleźć na stronie internetowej odpowiedniego Urzędu 
Marszałkowskiego.

3. Alokacja środków na poszczególne działania jest inna dla każdego RPO.

4. Tryb przyjmowania wniosków: co do zasady, konkursy z określonymi datami przyjmowania wniosków.

5. Poziom dofinansowania:

Szczegółowe informacje nt. dopuszczalnych wartości projektów i wartości dofinansowania oraz możliwości objęcia projektem szko-
leń i doradztwa znajdują się w Rozdziale 7 „Zestawienie najważniejszych schematów wsparcia dla przedsiębiorców”.

 inwesTYcje PowYŻej 8 Mln Pln oraz cerTYfikacja (Po iŚ) 

W ramach działań, przewidzianych w tym zakresie, wspierane będą projekty, których realizacja spowoduje zmniejszenie ładunku 
zanieczyszczeń, wprowadzanych do środowiska, w tym emitowanych do powietrza, odprowadzanych ze ściekami oraz redukujące 
ilość wytwarzanych odpadów i zwiększające udział odpadów poddawanych procesom odzysku, w szczególności recyklingu oraz 
prowadzące do ograniczenia poziomu hałasu ze źródeł do obowiązujących norm. Wpierane będą również działania związane z cer-
tyfikacją środowiskową. 

W pierwszych konkursach przeprowadzonych w 2008 i 2009 roku wyczerpano niemal całą alokację, przewidzianą na ten priorytet, 
z wyjątkiem działania 4.1 „Wsparcie systemów zarządzania środowiskowego”, gdzie przykładowe projekty to:

1. Koszty uzyskania certyfikatu środowiskowego (ISO 14 001, EMAS, ekoznaków);

2. Doradztwo i audyt niezbędne do uzyskania certyfikatów środowiskowych.

Instytucja wdrażająca – Narodowy Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej, www.nfosigw.gov.pl.

Część 
inwestycyjna

• zgodnie z mapą pomocy regionalnej w Polsce na lata 2007-2013 (niektóre województwa wprowadziły 
ograniczenia kwotowe, o których mowa w zakładkach programy centralne i programy regionalne)

Komponent 
doradczy • do 50% kosztów doradztwa dla MŚP

Komponent 
szkoleniowy*

• 45% kosztów szkoleń dla małych, 35% dla średnich i 25% dla dużych przedsiębiorstw
• max 2 mln EUR, niektóre RPO mają określone niższe pułapy wsparcia szkoleń

    * Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 800/2008.
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odnawIalne Źródła energII (oze)

 inwesTYcje PoniŻej 20 Mln Pln (rPo) 

 ŹRÓDłA 

16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO, wg województw) – szczegółowe zestawienie znajduje się w Rozdziale 7 „Zestawie-
nie najważniejszych schematów wsparcia dla przedsiębiorców”.

 TyPy PROJEKTÓW 

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie inwestycji 
w  OZE w ramach oddzielnych działań, ukierunkowanych wy-
łącznie na wsparcie tego typu przedsięwzięć (lub dotyczących 
ogólnie sektora energetycznego) w województwach: dolnoślą-
skim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim,  
warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim. 
W innych województwach dofinansowanie tego typu projektów 
jest możliwe w ramach działań, dedykowanych inwestycjom.

 PRZyKłADOWE PROJEKTy 

1. budowa elektrowni zasilanych energią odnawialną (farmy wiatrowe, elektrownie wodne do 10 MW, elektrownie na biomasę i biogaz), 

2. budowa i modernizacja sieci elektroenergetycznych, umożliwiających przyłączanie elektrowni wykorzystujących OZE,

3. inwestycje w nowoczesne technologie, w zakresie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.

 TyPy KOSZTÓW KWALIFIKOWANyCH 

Pomoc na ochronę środowiska w ramach RPO może być udzielana jedynie w formie pomocy regionalnej, zatem dotację można 
uzyskać, co do zasady, na koszty wskazane w Rozdziale 4.1 „Inwestycje”. Będą to koszty ściśle związane z utworzeniem jednostek 
produkcji OZE, przede wszystkim:

• koszt prac inwestycyjnych (przygotowanie terenu pod budowę, prace ziemne i instalacyjne),

• prace budowlane,

• nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (np. dla elektrowni wiatrowej: wieże, turbiny, układ sterujący turbiną),

• dla MśP wydatki, związane z przygotowaniem projektu: studium wykonalności, ekspertyzy, prace projektantów i architektów.

Kwalifikowany może być również odpowiedni procent wydatków związanych z wynagrodzeniami osób zarządzających projektem, 
a także koszty, związane z przeprowadzeniem specjalistycznych szkoleń.

 NAJWIęKSZE SZANSE MAJą 

Generalnie największe szanse na dofinansowanie mają projekty:

• w których wartość kosztów inwestycyjnych przypadających na jednostkę zainstalowanej mocy jest najniższa, 

• o dużym stopniu przygotowania inwestycji (np. posiadanie pozwolenia na budowę, projektu technicznego),

• posiadające ważne warunki przyłączania do sieci.

Dodatkowo w RPO punktowany będzie wzrost zatrudnienia, a także poziom zaangażowania środków własnych w realizację projektu 
(więcej punktów otrzymają wnioskodawcy, deklarujący wyższy poziom kapitału własnego, zaangażowanego w inwestycję).

• 9 RPO ma osobne konkursy dla przedsiębiorców 
inwestujących w OZE,

• Jeżeli istnieje w województwie działanie dedykowane 
dla OZE, to aplikować mogą wszystkie przedsiębiorstwa; 
wyjątek stanowi: woj. lubelskie – tylko MśP, 
i zachodniopomorskie – tylko duże firmy,

• dla inwestycji w OZE w ramach RPO zostały określone 
maksymalne wartości projektów możliwych do wsparcia,    
w zależności od przedmiotu inwestycji.

isToTne kwesTie: 
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 INFORMACJE TECHNICZNE 

1. Instytucja przyjmująca wnioski – Urząd Marszałkowski lub lokalna jednostka, wyznaczona do przyjmowania wniosków. Instytucje 
właściwe dla każdego z województw zostały przedstawione w Rozdziale 5 „Mapa instytucji – gdzie złożyć wniosek?”.

2. Kluczowym dokumentem dla wnioskodawców jest Szczegółowy opis priorytetów RPO, gdzie przedstawione zostały m.in. rodzaje 
kwalifikujących się projektów czy poziomy wsparcia. Dokument ten można znaleźć na stronie internetowej odpowiedniego Urzędu 
Marszałkowskiego.

3. Jeśli istnieje działanie dedykowane OZE, to każdy RPO ma inną alokację środków na inwestycje w OZE.

4. Tryb przyjmowania wniosków: co do zasady, konkursy z określonymi datami przyjmowania wniosków.

5. Maksymalna wartość projektu (dotyczy większości województw):

a) Projekty obejmujące:

 · budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury, służącej do produkcji i przesyłu 
energii odnawialnej,

 · inwestycje w nowoczesne technologie oraz know-how w zakresie wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii,

 · budowa i modernizacja sieci elektroenergetycznych, umożliwiających przyłączanie 
jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – do 20 mln PLN.

b) Wytwarzanie energii elektrycznej z biomasy lub biogazu – do 10 mln PLN,

c) Budowa lub rozbudowa małych elektrowni wodnych  
– do 4 mln PLN lub 10 mln PLN, w zależności od województwa.

6. Poziom dofinansowania:

Szczegółowe informacje nt. dopuszczalnych wartości projektów i wartości dofinansowania oraz możliwości objęcia projektem szko-
leń i doradztwa znajdują się w Rozdziale 7 „Zestawienie najważniejszych schematów wsparcia dla przedsiębiorców”.

 inwesTYcje PowYŻej 20 Mln Pln (Po iŚ) 

 ŹRÓDłA 

Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko, działania:

• 9.4 „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych”,

• 9.5 „Wytwarzanie biopaliw ze źródeł odnawialnych”,

• 10.3 „Rozwój przemysłu dla odnawialnych źródeł energii”.

Część inwestycyjna 
(wraz z pracami 
przygotowawczymi)

• zgodnie z mapą pomocy regionalnej w Polsce na lata 2007-2013 (niektóre województwa wprowadziły 
ograniczenia kwotowe, o których mowa w Rozdziale 7)

• wydatki na prace przygotowawcze (wyłącznie dla MŚP, max 50% kosztów) 

Komponent  
szkoleniowy*

• 45% kosztów szkoleń dla małych, 35% dla średnich i 25% dla dużych przedsiębiorstw
• max 2 mln EUR, niektóre RPO mają określone niższe pułapy wsparcia szkoleń

    *  Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 800/2008.
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 TyPy PROJEKTÓW 

W ramach działań związanych z inwestycjami w OZE, wspierane będą inwestycje przedsiębiorstw, mające na celu zwiększenie wytwa-
rzania energii ze źródeł odnawialnych, w tym biopaliw, jak również umożliwienie wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 
Dodatkowo przewidziane jest wsparcie na rozwój przemysłu, wytwarzającego urządzenia do produkcji energii ze źródeł odnawialnych. 

 PRZyKłADOWE PROJEKTy 

1. Budowa elektrowni zasilanych energią odnawialną (farmy wiatrowe, elektrownie wodne do 10 MW, elektrownie na biomasę i biogaz, 
ciepłownie geotermalne, kolektory słoneczne).

2. Budowa instalacji/zakładu do produkcji biokomponentów do biopaliw lub produkcji biogazu.

3. Budowa oraz modernizacja sieci, umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych 
do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

4. Budowa zakładów wytwarzających urządzenia do produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

 TyPy KOSZTÓW KWALIFIKOWANyCH 

W ramach PO Iś udzielona dotacja będzie stanowiła bądź pomoc regionalną, bądź pomoc horyzontalną na ochronę środowiska, 
w zależności od charakteru inwestycji (patrz początek Rozdziału 4.3 „Ochrona środowiska”). Bez względu jednak na rodzaj pomocy 
zawsze będą to koszty ściśle związane z utworzeniem jednostek produkcji OZE, przede wszystkim:

• koszt prac inwestycyjnych (przygotowanie terenu pod budowę, prace ziemne i instalacyjne),

• prace budowlane,

• nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (np. dla elektrowni wiatrowej: wieże, turbiny, układ sterujący turbiną),

• dla MśP wydatki, związane z przygotowaniem projektu: studium wykonalności, ekspertyzy, prace projektantów i architektów.

Przykład	 Budowa	farmy	wiatrowej

Duże przedsiębiorstwo z branży energetycznej z woj. zachodniopomorskiego planuje inwestycję nieodtworzeniową, polegającą 
na wybudowaniu jednostki wytwarzania energii elektrycznej z wykorzystaniem wiatru. Spółka posiada już teren, na którym 
zlokalizowana zostanie farma oraz pozwolenie na budowę.

wartość inwestycji: 20 mln PLN energia odnawialna; Po iŚ 9.4
Poziom dofinansowania: 40%
dotacja na inwestycję: 8 mln PLN

wydatki inwestycyjne:
• nabycie i instalacja urządzeń niezbędnych dla wytwarzania energii elektrycznej z wykorzystaniem wiatru
• przyłączenie do sieci zewnętrznej

spółka dysponuje:
• prawomocnym pozwoleniem na budowę wszystkich planowanych do wybudowania obiektów, decyzją o uwarunkowaniach środowiskowych 

i projektem technicznym
• technicznymi warunkami przyłączenia do sieci

Planuje się:
• montaż wyłącznie nowych maszyn i urządzeń 
• stosunkowo niski nakład inwestycyjny na 1 MWh uzyskanej energii, dzięki starannie dobranej lokalizacji inwestycji
• osiągnięcie gotowości realizacyjnej w czasie nie dłuższym niż 18 miesięcy od daty zakończenia naboru wniosków
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 NAJWIęKSZE SZANSE MAJą 

Największe szanse na dofinansowanie mają projekty:

• w których wartość kosztów inwestycyjnych, przypadających 
na jednostkę zainstalowanej mocy, jest najniższa, 

• o dużym stopniu przygotowania inwestycji (np. posiadanie po-
zwolenia na budowę, projektu technicznego),

• posiadające ważne warunki przyłączania do sieci.

Jedynym kryterium, które można ocenić w momencie składa-
nia wniosku, jest stopień gotowości projektu do realizacji, gdzie 
punkty można otrzymać za: prawomocne pozwolenia na budo-
wę wszystkich obiektów w ramach projektu, uzyskaną decyzję 
o uwarunkowaniach środowiskowych, gotowy projekt technicz-
ny, zapewnienie środków finansowych (udokumentowane środ-
ki własne, promesa bankowa, itp.). 

System oceny pozostałych kryteriów zostanie doprecyzowany 
każdorazowo po zamknięciu rundy aplikacyjnej, na podstawie danych zawartych we wnioskach aplikacyjnych, które spełniły wszyst-
kie kryteria dostępu.

 INFORMACJE TECHNICZNE 

1. Instytucja przyjmująca wnioski – Instytut Paliw i Energii Odnawialnej, www.ipieo.pl.

2. Tryb przyjmowania wniosków: konkurs z określonymi datami przyjmowania wniosków.

3. Poziom dofinansowania i alokacja na działania, zgodnie ze Szczegółowym opisem priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktu-
ra i środowisko 2007-2013, wersja dokumentu 3.2 z dnia 3.09.2009 r.:

Działanie PO IŚ Budżet 
działania

Poziom  
dofinansowania

9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych 1,76 mld EUR 30-70% zgodnie  
z mapą pomocy  

regionalnej

9.5 Wytwarzanie biopaliw ze źródeł odnawialnych 234,97 mln EUR 30-70% zgodnie  
z mapą pomocy  

regionalnej

10.3 Rozwój przemysłu dla odnawialnych źródeł energii 91,33 mln EUR 30-70% zgodnie  
z mapą pomocy  

regionalnej

• maksymalny poziom dofinansowania – 40 mln PLN,

• inwestycje w technologie nieinnowacyjne (starsze niż 
3 lata bądź wdrażające technologię, rozpowszechnioną 
na świecie co najmniej w 15% w danej branży),

• inwestycje o wartości powyżej 20 mln PLN,

• przygotowanie projektu technicznego,

• uzyskanie pozwolenia na budowę wraz z decyzją 
o uwarunkowaniach środowiskowych,

• uzyskanie jak największej wydajności instalacji 
przy jak najmniejszych nakładach,

• w przypadku budowy zakładów wytwarzających 
urządzenia do produkcji OZE oraz wytwarzania 
biopaliw ze źródeł odnawialnych – maksymalna wartość 
dofinansowania 30 mln Pln.

isToTne kwesTie: 
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wytwarzanIe energII, w tym kogeneracja

 inwesTYcje PoniŻej 10 Mln Pln (rPo) 

 ŹRÓDłA 

16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO, wg województw) – szczegółowe zestawienie znajduje się w Rozdziale 7 „Zestawie-
nie najważniejszych schematów wsparcia dla przedsiębiorców”.

 TyPy KOSZTÓW KWALIFIKOWANyCH 

Pomoc na ochronę środowiska w ramach RPO jest udzielana w formie pomocy regionalnej, zatem dotację można uzyskać, co do 
zasady, na koszty wskazane w rozdziale o pomocy regionalnej (patrz str. 25). Nie występuje tu pomoc horyzontalna. Koszty kwalifiko-
wane koncentrują się w następujących obszarach:

1. środki trwałe oraz budynki i grunty,

2. wartości niematerialne i prawne,

3. dla MśP wydatki związane z przygotowaniem projektu: studium wykonalności, ekspertyzy, prace projektantów i architektów.

Brak możliwości finansowania szkoleń na zasadzie cross-financingu, z wyjątkiem województwa wielkopolskiego.

 NAJWIęKSZE SZANSE MAJą 

Największe szanse na dofinansowanie mają projekty:

• o dużym stopniu przygotowania inwestycji (np. posiadanie pozwolenia na budowę, projektu technicznego),

• przyczyniające się do jak największego ograniczenia strat podczas przesyłu energii,

• zoptymalizowane pod względem kosztów, czyli o jak najniższych nakładach na uzyskanie lub oszczędzenie energii.

Dodatkowo w RPO punktowany będzie wzrost zatrudnienia, a także poziom zaangażowania środków własnych w realizację 
projektu (więcej punktów otrzymają wnioskodawcy, deklarujący wyższy poziom kapitału własnego zaangażowanego w in-
westycję).

 INFORMACJE TECHNICZNE 

• Instytucja przyjmująca wnioski – Urząd Marszałkowski lub lo-
kalna jednostka, wyznaczona do przyjmowania wniosków. 
Instytucje właściwe dla każdego z województw zostały 
przedstawione w Rozdziale 5 „Mapa instytucji – gdzie złożyć 
wniosek?”

• Kluczowym dokumentem dla wnioskodawców jest Szczegóło-
wy opis priorytetów RPO, gdzie przedstawione zostały m.in. 
rodzaje kwalifikujących się projektów czy poziomy wsparcia. 
Dokumenty te można znaleźć na stronie internetowej odpo-
wiedniego Urzędu Marszałkowskiego.

• Alokacja środków na poszczególne działania jest inna dla każ-
dego RPO.

• wsparcie na projekty w zakresie energetyki przedsiębiorcy 
mogą uzyskać w następujących województwach: 
dolnośląskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, 
mazowieckim, wielkopolskim i zachodniopomorskim,

• w województwach, w których przewidziano 
dofinansowanie inwestycji związanej z energetyką, 
o wsparcie mogą ubiegać się również duzi 
przedsiębiorcy (wyjątek stanowi woj. łódzkie  
– aplikować mogą tylko MśP),

• dla inwestycji w zakresie energetyki w ramach RPO zostały 
określone maksymalne wartości projektów możliwych 
do wsparcia w zależności od przedmiotu inwestycji.

isToTne kwesTie: 
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• Tryb przyjmowania wniosków: co do zasady, konkursy z określonymi datami przyjmowania wniosków. 

• Maksymalna wartość projektu (dotyczy większości województw): 10 mln PLN.

• Poziom dofinansowania:

 ProjekTY PowYŻej 10 Mln Pln (Po iŚ) 

 ŹRÓDłA 

Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko, działanie 9.1 „Wysokosprawne wytwarzanie energii”.

 TyPy PROJEKTÓW 

W tym obszarze wspierane będą inwestycje w zakresie przebudowy i budowy jednostek wytwarzania energii elektrycznej oraz ciepła 
w skojarzeniu, spełniające wymogi wysokosprawnej kogeneracji, jak również kompleksowe projekty z zakresu budowy lub prze-
budowy elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych, mające na celu ograniczenie strat sieciowych (wymiana transformatorów 
o niskiej sprawności energetycznej, skracanie bardzo długich ciągów liniowych, zmiana przekrojów przewodu w celu dostosowania 
ich do obecnych temperatur sieci oraz inne, równoważne, co do efektu środowiskowego, typy projektów).

 PRZyKłADOWE PROJEKTy 

1. Budowa lub przebudowa instalacji wytwarzania energii i/lub ciepła w skojarzeniu, spełniających standardy wysokosprawnej 
kogeneracji.

 TyPy KOSZTÓW KWALIFIKOWANyCH 

W ramach PO Iś udzielona dotacja będzie stanowiła bądź pomoc regionalną, bądź pomoc horyzontalną na ochronę środowiska, 
w zależności od charakteru inwestycji (patrz początek Rozdziału 4.3 „Ochrona środowiska”). Poziom dofinansowania został ustalony 
w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie 
budowy lub przebudowy jednostek wysokosprawnego wytwarzania energii (Dz. U. Nr 21, poz. 111). Kosztami kwalifikowanymi będą 
koszty ściśle związane z realizacją projektu, przede wszystkim:

1. środki trwałe oraz budynki i grunty.

2. wartości niematerialne i prawne.

3. dla MśP wydatki, związane z przygotowaniem projektu: studium wykonalności, ekspertyzy, prace projektantów i architektów.

Brak możliwość finansowania szkoleń na zasadzie cross-financingu. 

Część 
inwestycyjna • zgodnie z mapą pomocy regionalnej w Polsce na lata 2007-2013

Prace  
przygotowawcze

• koszty, związane z przygotowaniem projektu, mogą zostać uwzględnione dla MŚP i tylko do poziomu 
50% faktycznie poniesionych

Komponent 
szkoleniowy*

• 45% kosztów szkoleń specjalistycznych dla małych, 35% dla średnich i 25% dla dużych przedsiębiorstw
• max 2 mln EUR, niektóre RPO mają określone niższe pułapy wsparcia szkoleń

    * Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 800/2008
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 NAJWIęKSZE SZANSE MAJą 

Największe szanse na dofinansowanie mają projekty:

• o dużym stopniu przygotowania inwestycji (np. posiadanie 
pozwolenia na budowę, projektu technicznego),

• przyczyniające się do jak największego ograniczenia strat pod-
czas przesyłu energii,

• zoptymalizowane pod względem kosztów, czyli o jak najniż-
szych nakładach na uzyskanie lub oszczędzenie energii.

Dodatkowo punkty można otrzymać za wykorzystywanie energii 
pierwotnej czy redukcję (uniknięcie) emisji CO2. 

Jedynym kryterium, które można ocenić w momencie składania wniosku, jest stopień gotowości projektu do realizacji, gdzie punkty moż-
na otrzymać za: prawomocne pozwolenia na budowę wszystkich obiektów w ramach projektu, uzyskaną decyzję o uwarunkowaniach śro-
dowiskowych, gotowy projekt techniczny, zapewnienie środków finansowych (udokumentowane środki własne, promesa bankowa, itp.). 

System oceny pozostałych kryteriów zostanie doprecyzowany każdorazowo po zamknięciu rundy aplikacyjnej, na podstawie danych 
zawartych we wnioskach aplikacyjnych, które spełniły wszystkie kryteria dostępu.

 INFORMACJE TECHNICZNE 

1. Instytucja przyjmująca wnioski – Narodowy Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej, www.nfosigw.gov.pl.

2. Tryb przyjmowania wniosków: konkurs z określonymi datami przyjmowania wniosków.

3. Poziom dofinansowania: 30-70% dla inwestycji regionalnej oraz 45-65% dla inwestycji środowiskowej.

4. Alokacja na działanie: 418,86 mln EUR (zgodnie ze Szczegółowym opisem priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i śro-
dowisko 2007-2013, wersja dokumentu 3.2 z dnia 3.09.2009 r.).

Przykład	 Budowa	elektrociepłowni	na	biomasę

Duże przedsiębiorstwo z branży energetycznej, działające w województwie dolnośląskim, planuje inwestycję, w środki trwałe oraz 
wartości niematerialne i prawne związane z rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa – budową zakładu, wytwarzającego energię 
elektryczną i ciepło w skojarzeniu (spełniającego wymogi wysokosprawnej kogeneracji) przy wykorzystaniu spalania biomasy.

wartość inwestycji: 11 mln PLN energetyka; Po iŚ 9.1
Poziom dofinansowania: 40%
dotacja na inwestycję: 4,4 mln PLN

wydatki inwestycyjne:
• środki trwałe (grunty, budynki, turbiny itd.)
• Wartości niematerialne i prawne
• Koszty przyłączenia infrastruktury technicznej

spółka dysponuje:
• prawomocnym pozwoleniem na budowę, decyzją o uwarunkowaniach środowiskowych, projektem technicznym
• promesą kredytową oraz potwierdzeniem posiadania środków własnych
• ważnymi technicznymi warunkami przyłączenia do sieci energetycznej

Planuje się:
• wysoki poziom wykorzystania energii pierwotnej w procesie
• niskie nakłady w stosunku do wielkości produkcji energii
• wykorzystanie wyłącznie odnawialnych źródeł energii (biomasy) do produkcji energii
• znaczące uniknięcie emisji CO2, dzięki zastosowaniu wysokosprawnej kogeneracji w procesie wytwórczym

• inwestycje w technologie nieinnowacyjne  
(starsze niż 3 lata),

• przygotowanie projektu technicznego,

• uzyskanie pozwolenia na budowę wraz z decyzją 
o uwarunkowaniach środowiskowych,

• optymalizacja projektu w celu uzyskania jak najniższych 
nakładów na uzyskanie lub oszczędzenie energii,

• minimalna wartość projektu 10 mln Pln,

• maksymalna kwota wsparcia – 30 mln Pln.

isToTne kwesTie: 
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4. Na co dotacja? 
 4.1. Nowe inwestycje 

 4.2. Szkolenia

 4.3. Ochrona środowiska 

 4.4. Rozwój produktów rolnych

 4.5. Inne 
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rozwój produktów rolnych

Podstawowe zasady udzielania pomocy publicznej na rozwój obszarów wiejskich.

Pomoc przyznawana na rozwój obszarów wiejskich stanowi odrębny, od dotychczas opisywanego, system reguł i zasad. W tym za-
kresie nie mamy już do czynienia z pomocą regionalną. Zasady przyznawania pomocy w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich są uregulowane w odrębnych przepisach prawnych.

O dofinansowanie planowanych inwestycji lub wdrożenia systemów zarządzania jakością starać się mogą przedsiębiorcy produkują-
cy, przetwarzający lub wprowadzający do obrotu produkty rolne. 

O pomoc mogą ubiegać się przedsiębiorcy z sektora MśP oraz zatrudniający mniej niż 750 pracowników lub posiadający obrót nie-
przekraczający 200 mln EUR. Wsparcie może być udzielone na działalność w obszarze przetwarzania i obrotu produktami rolnymi 
lub rozwoju nowych produktów, procesów i technologii, związanych z produktami rolnymi. Wsparcia nie udziela się przedsiębiorcom 
zagrożonym ani projektom, dotyczącym produktów rybołówstwa.

Do wydatków kwalifikowanych zaliczyć można m.in. koszty:

• budynków lub budowli obiektów podstawowych zakładów przetwórstwa produktów rolnych lub infrastruktury handlu hurto-
wego produktami rolnymi wraz z pomieszczeniami technicznymi, sanitarnymi i administracyjnymi [budowa, rozbudowa i mo-
dernizacja],

• maszyn i urządzeń, aparatury pomiarowej oraz oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem, sterowania procesem produkcji 
lub magazynowania,

• specjalistycznych środków transportu,

• wdrożenia systemów zarządzania jakością,

• dokumentacji technicznej, opłaty na patenty i licencje, biznesplanu oraz nadzoru inwestorskiego lub autorskiego, koszty związane 
z kierowaniem robotami budowlanymi w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów.

Pomoc nie obejmuje kosztów:

• nabycia nieruchomości,

• podatku od towarów i usług (VAT),

• nabycia używanych rzeczy.

 ŹRÓDłA 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013), działanie „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej 
produkcji rolnej i leśnej” (kod działania 123).

TyPy PROJEKTÓW

Celem działania jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw i obniżenie kosztów funkcjonowania. Wsparcie obejmuje projekty 
związane z budową lub modernizacją: 

• zakładów przetwórstwa produktów rolnych lub 

• infrastruktury handlu hurtowego produktami rolnymi. 
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Inwestycje nie mogą dotyczyć sprzedaży detalicznej. Obszar działalności musi być dodatkowo wymieniony w wykazie, załączonym 
do rozporządzenia Ministra Rozwoju Rolnictwa i Wsi z dnia 17 października 2007 r., w sprawie szczegółowych warunków i trybu przy-
znawania pomocy finansowej w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”, objętego 
Programem Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, z późn. zm. (dalej „Rozporządzenie”), wg kodów PKD – Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich.

 PRZyKłADOWE PROJEKTy 

1. Dywersyfikacja produkcji przedsiębiorstwa poprzez instalację nowej linii technologicznej do przetwarzania produktów rolnych oraz 
zakup oprogramowani, służącego zarządzaniu przedsiębiorstwem.

2. Modernizacja zakładu przetwórstwa produktów rolnych oraz zakup aparatury pomiarowej i kontrolnej.

3. Wdrożenie systemu zarządzania jakością w zakładzie przetwórczym.

 TyPy KOSZTÓW KWALIFIKOWANyCH 

Koszty kwalifikowane, wskazane we wstępie do pkt. 3.4, można podzielić na dwie grupy:

1. koszty budowy lub modernizacji zakładów przetwórstwa produktów rolnych bądź infrastruktury handlu hurtowego produktami 
rolnymi, dotyczące zakupu m.in. środków trwałych, oprogramowania do zarządzania, środków transportu oraz wdrażania systemów 
zarządzania jakością,

2. koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji (w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych 
kosztów kwalifikowanych).

Istotne jest, by koszty były poniesione od dnia, w którym został złożony wniosek o dofinansowanie, a w przypadku kosztów stano-
wiących koszty ogólne – nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2007 r. Koszty powinny być ponoszone w formie rozliczenia bezgotów-
kowego, przeprowadzonego poleceniem przelewu. 

Przykład	 Modernizacja	zakładu	produkcji	soków	owocowych

Średnie przedsiębiorstwo z branży spożywczej z woj. lubuskiego planuje inwestycję, polegającą na modernizacji zakładu 
przetwórstwa owoców. Wynikiem inwestycji będzie poprawa konkurencyjności poprzez polepszenie jakości produkowanych 
soków owocowych oraz obniżenie kosztów produkcji.

wartość inwestycji: 8 mln PLN wsparcie przetwórców; Prow 123
Poziom dofinansowania: 50%
dotacja na inwestycję: 4 mln PLN

wydatki inwestycyjne:
• remont, połączony z modernizacją hali produkcyjnej
• środki trwałe (maszyny i urządzenia, sprzęt do sterowania procesem produkcji)
• nabycie specjalistycznego środka transportu (cysterna)
• przygotowanie biznesplanu

spółka dysponuje:
• zawartymi na 2 lata umowami z grupami producentów rolnych, na podstawie których nabywane jest od nich ponad 

25% ogólnej ilości produktów
• zaświadczeniami o spełnianiu obowiązujących standardów higieniczno-sanitarnych
• potwierdzeniem źródeł finansowania inwestycji

Planuje się:
• poprawę ogólnych wyników przedsiębiorstwa
• złożenie w ARiMR kompletu wcześniej przygotowanej dokumentacji aplikacyjnej tuż po ogłoszeniu naboru wniosków
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 NAJWIęKSZE SZANSE MAJą 

Wnioski o dofinansowanie nie podlegają ocenie punktowej. 
O  przyznaniu środków decyduje kolejność złożenia dokumen-
tacji aplikacyjnej (wniosek wraz z wymaganymi załącznikami) 
i spełnienie kryteriów formalnych oraz przedstawionych powyżej 
zasad przyznawania pomocy w ramach działania „Zwiększanie 
wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”.

Oznacza to, że o wyborze projektów, które przeszły pozytywnie 
przez wszystkie etapy oceny, decyduje termin złożenia wniosku, 
wg zasady „kto pierwszy, ten lepszy”.

 INFORMACJE TECHNICZNE 

1. Instytucja przyjmująca wnioski – Oddział Regionalny Agencji 
Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) właściwy dla miejsca realizacji inwestycji,

2. Budżet działania: 932 mln PLN (zgodnie z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, listopad 2009, uwzględniają-
cym zmiany zatwierdzone Decyzją KE). Planowany nabór – styczeń 2010,

3. Tryb przyjmowania wniosków: konkurs otwarty. Nabór zostaje wstrzymany następnego dnia po dniu, w którym kwota zgłoszonych 
wniosków osiągnie co najmniej 120% środków, przewidzianych na daną rundę aplikacyjną,

4. W jednym naborze wnioskodawca ma możliwość złożenia tylko jednego wniosku o przyznanie pomocy na każde przedsiębiorstwo 
lub jego wyodrębnioną organizacyjnie część, w których jest prowadzona działalność objęta pomocą,

5. Poziom dofinansowania:

Maksymalna pomoc, jaką może otrzymać wnioskodawca w okresie realizacji programu, wynosi 20 mln PLN. W przypadku wspól-
ników spółki cywilnej, limit pomocy odnosi się do zakładu, w którym działalność prowadzi spółka oraz do każdego wspólnika 
tej spółki. 

Koszty przygotowania biznesplanu wynoszą maksymalnie:

• do 50 tys. PLN (inwestycja < 10 mln PLN),

• do 100 tys. PLN (inwestycja > 10 mln PLN).

• minimalna wartość kosztów kwalifikowanych 200 tys. PLN,

• rozpoczęcie projektu po złożeniu wniosku, z wyjątkiem 
kosztów ogólnych,

• koszty związane z zakupem nieruchomości, zakupem 
maszyn i urządzeń używanych oraz podatku od towarów 
i usług VAT nie stanowią kosztu kwalifikowanego,

• wnioskodawca, który otrzymał pomoc w ramach SPO 
„Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego 
oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w zakresie 
działania „Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów 
rolnych” , może złożyć wniosek o przyznanie pomocy 
nie wcześniej niż w roku następującym po roku, 
w którym złożył ostatni wniosek o płatność, dotyczący 
tego projektu.

isToTne kwesTie: 

25% • duże przedsiębiorstwa  
warunek: zatrudnienie poniżej 750 osób lub obroty poniżej 200 mln EUR

40% • mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa 

50%

• mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa  
warunek: 
 · nabycie co najmniej 25% ogólnej ilości produktów rolnych na podstawie umów długoletnich (co najmniej 

1 rok) z grupami producentów rolnych lub wstępnie uznanymi grupami lub uznanymi organizacjami 
producentów owoców i warzyw lub 

 · działalność w formie takiej grupy lub 

 · realizacja projektu, dotyczącego przetwarzania produktów rolnych, które są wykorzystywane na cele 
energetyczne
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78Mapa przedsiębiorcy 2007-2013 | Przewodnik po Funduszach Europejskich dla przedsiębiorców
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udzIał w targach I mIsjach zagranIcznych

Przedsiębiorcy mogą otrzymać dofinansowanie usług doradczych w zakresie budowania potencjału eksportowego oraz uczestni-
czenia w targach i misjach gospodarczych. Wsparcie tego typu przedsięwzięć możliwe jest na dwóch poziomach:

• ogólnokrajowym z PO Innowacyjna Gospodarka, działanie 6.1 „Paszport do eksportu”

• regionalnym z RPO dla 16 województw

 PaszPorT do eksPorTu 

 TyPy PROJEKTÓW 
Projekty polegają na dofinansowaniu działań związanych z przy-
gotowaniem i wdrożeniem Planu Rozwoju Eksportu (PRE). Przed-
siębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie pakietu usług 
doradczych związanych z opracowaniem PRE, a także następu-
jących instrumentów związanych z jego wdrożeniem:

• wyszukiwanie i dobór partnerów handlowych,

• udział w zagranicznych targach w charakterze wystawcy lub 
w misjach gospodarczych,

• uzyskanie niezbędnych dokumentów, uprawniających do wpro-
wadzenia towarów lub usług na wybrany rynek zagraniczny.

• doradztwo w zakresie strategii finansowania eksportu lub opra-
cowania wizerunku przedsiębiorcy za granicą.

 INFORMACJE TECHNICZNE 
1. Instytucja przyjmująca wnioski – regionalna instytucja finansująca (RIF), właściwa dla siedziby przedsiębiorcy (patrz Rozdział 5 „Mapa 

instytucji – gdzie złożyć wniosek?”),

2. Budżet działania na lata 2007-2013: 121,84 mln EUR (zgodnie z wersją nr 8 Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, z dnia 12.06.2009 r.).

3. Tryb przyjmowania wniosków: konkurs zamknięty – wnioski przyjmowane są w ramach rund aplikacyjnych ogłaszanych trzy razy 
do roku.

4. Poziom dofinansowania:

 TarGi i Misje GosPodarcze w rPo 

Większość Regionalnych Programów Operacyjnych oferuje wsparcie wyjazdów na targi i misje dla MśP (w przypadku niektórych 
województw, np. kujawsko-pomorskiego, także dla dużych przedsiębiorstw). Niektóre RPO oferują możliwość dofinansowania 
również imprez krajowych (np. w woj. pomorskim, podlaskim). Ponadto przy ubieganiu się o dofinansowanie nie występuje 
kryterium maksymalnego dopuszczalnego udziału eksportu w wartości sprzedaży przedsiębiorstwa. Kluczowe kryteria oceny 
projektów są zróżnicowane w każdym z województw. Przykładowo, oceniane jest właściwe uzasadnienie potrzeby udziału w da-
nej imprezie targowej dla rozwoju firmy. Poziom dofinansowania wynosi z reguły 50%. Najczęściej w RPO, działanie, w ramach któ-
rego możliwe jest finansowanie udziału w targach i misjach, występuje w priorytecie, poświęconym przedsiębiorczości. Wnioski 
o dofinansowanie należy kierować do Urzędów Marszałkowskich lub upoważnionych lokalnych jednostek, prowadzących nabory 
(np. Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w woj. łódzkim).

• instrument wsparcia wyłącznie dla sektora MśP;

• o dofinansowanie aplikować mogą przedsiębiorcy, 
których udział eksportu w całkowitej sprzedaży 
nie przekracza 30%;

• dotyczy wyłącznie imprez zagranicznych;

• dotację otrzymują projekty ocenione pozytywnie, 
aż do wyczerpania środków na daną rundę;

• wyżej oceniane są projekty, dotyczące eksportu 
produktów innowacyjnych, powstałych w ramach prac 
B+R lub objętych prawem własności przemysłowej.

isToTne kwesTie: 

Usługi doradcze, związane z przygotowaniem PRE 80% maksymalnie 10 tys. PLN 
dla 1 przedsiębiorcy

Wybrane instrumenty wsparcia, związane z wdrożeniem PRE 
(np. udział w targach): 50% maksymalnie 200 tys. PLN 

dla 1 przedsiębiorcy na 1 projekt
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• minimalna wartość projektu powyżej 20 mln PLN,

• ograniczenie negatywnego oddziaływania transportu 
drogowego na środowisko naturalne,

• do utworzonych lub wyremontowanych terminali 
zostanie zapewniony równy dostęp dla wszystkich 
zainteresowanych,

• objęte projektami centra i terminale będą wykorzystywane 
tylko dla potrzeb transportu intermodalnego. 

isToTne kwesTie: 

rozwój transportu Intermodalnego

Przedsiębiorcy, działający lub planujący rozpocząć działalność w zakresie prowadzenia centrów logistycznych lub terminali przeładun-
kowych, mogą otrzymać dofinansowanie na budowę, przebudowę oraz remont tego typu obiektów, zlokalizowanych na liniach kolejo-
wych lub w portach morskich. O wsparcie tego typu inwestycji można aplikować w ramach PO Infrastruktura i środowisko, działanie 7.4 
„Rozwój transportu intermodalnego”.

 TyPy PROJEKTÓW 
Projekty kwalifikowane obejmą w szczególności:

• budowę lub rozbudowę infrastruktury, wchodzącej w skład 
kolejowych lub morskich terminali kontenerowych,

• budowę lub rozbudowę infrastruktury, wchodzącej w skład 
centrum logistycznego, zlokalizowanego w porcie morskim 
lub na linii kolejowej,

• zakup wyposażenia terminala/centrum służącego zarządzaniu.

 TyPy KOSZTÓW KWALIFIKOWANyCH 
Koszty kwalifikowane obejmują:

1. zakup lub remont urządzeń wykorzystywanych wyłącznie w transporcie intermodalnym, w szczególności urządzeń dźwigowych, 
urządzeń do przeładunku oraz lokomotyw manewrowych, 

2. zakup lub remont systemów teleinformatycznych oraz urządzeń i systemów związanych z transportem intermodalnym, a także wy-
datki na ich wdrożenie,

3. infrastrukturę wykorzystywaną wyłącznie na potrzeby transportu intermodalnego w zakresie:

a) budowy, przebudowy oraz nabycia prawa do gruntów pod budowę:

 · placów składowych i przeładunkowych, parkingów, zaplecza technicznego dla obsługi taboru, dróg wewnętrznych i dojazdo-
wych, przejść podziemnych i magazynów, z wyłączeniem magazynów w portach morskich,

 · torów dojazdowych, przeładunkowych i podsuwnicowych, przejazdów i rozjazdów kolejowych oraz urządzeń sterowania ruchem 
kolejowym,

b) budowy, przebudowy i remontu urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń zaopatrzenia w wodę, instalacji wodno-kanalizacyjnych, 
systemów odwodnienia i instalacji energetycznych oraz nabycia prawa do gruntów pod budowę tych urządzeń, instalacji i systemów,

4. Zakup lub remont urządzeń specjalistycznych, wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby transportu intermodalnego, w szczególności in-
termodalnych jednostek ładunkowych (nadwozia wymienne, naczepy siodłowe) oraz specjalistycznych wagonów dla transportu intermo-
dalnego (wagony kieszeniowe, koszowe, niskopodwoziowe, kontenerowe, do przewozu naczep siodłowych), z wyłączeniem kontenerów,

5. prace projektowe i dokumentację związaną z projektami, o których mowa powyżej w pkt. 1 i 2.

 NAJWIęKSZE SZANSE MAJą 
Najlepiej ocenione będą projekty gotowe do realizacji (posiadające pełną wymaganą dokumentację), zlokalizowane w kluczo-
wych miejscach ze względu na funkcje transportowe, np. w ośrodkach przemysłowych, przy przejściach granicznych, oraz kom-
plementarne do istniejących lub planowanych rozwiązań.

 INFORMACJE TECHNICZNE 
1. Instytucja przyjmująca wnioski – Centrum Unijnych Projektów Transportowych, www.cupt.gov.pl.

2. Budżet działania na lata 2007-2013: 252,18 mln EUR, zgodnie ze Szczegółowym opisem priorytetów Programu Operacyjnego Infra-
struktura i środowisko 2007-2013, wersja dokumentu 3.2 z dnia 3.09.2009 r.

3. Tryb przyjmowania wniosków: konkurs zamknięty, z określonymi datami przyjmowania wniosków.

4. Poziom dofinansowania: Na nabycie sprzętu, systemów informatycznych i logistycznych 
oraz urządzeń specjalistycznych (punkty 1, 2, 4) 30%

Na infrastrukturę, urządzenia, systemy, instalacje, prace 
projektowe i dokumentacje (punkty 3 i 5) 50%
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• minimalna wartość projektu powyżej 20 mln PLN,

• ograniczenie negatywnego oddziaływania transportu 
drogowego na środowisko naturalne,

• do utworzonych lub wyremontowanych terminali 
zostanie zapewniony równy dostęp dla wszystkich 
zainteresowanych,

• objęte projektami centra i terminale będą wykorzystywane 
tylko dla potrzeb transportu intermodalnego. 

projekty dla sektora turystykI I hotelarstwa

W większości RPO (oprócz woj. lubuskiego, podkarpackiego, pomorskiego, świętokrzyskiego) wyróżnione zostały osobne działania 
wspierające turystykę i hotelarstwo. Są one skierowane m.in. do przedsiębiorców. O dofinansowanie aplikować mogą przede wszyst-
kim MśP, jednak niektóre województwa przewidziały taką możliwość również dla dużych przedsiębiorstw (woj. dolnośląskie, kujawsko- 
pomorskie, mazowieckie17, wielkopolskie, zachodniopomorskie, lubelskie, łódzkie).

 TyPy PROJEKTÓW 
W ramach działań wspierających turystykę dofinansować można projekty z zakresu:

• budowy, rozbudowy, przebudowy obiektów infrastruktury turystycznej, w tym bazy noclegowej i gastronomicznej, 

• tworzenia infrastruktury rekreacyjnej, sportowej i turystycznej, 

• wprowadzania nowych produktów turystycznych, 

• budowy ośrodków rozrywki, a także centrów wystawienniczych i kongresowych,

• tworzenia i rozwoju parków tematycznych, przyczyniających się do wzrostu ruchu turystycznego,

• dostosowania istniejącej infrastruktury obiektów turystycznych i rekreacyjno-sportowych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W niektórych województwach (dolnośląskim, łódzkim, kujawsko-pomorskim, małopolskim, zachodniopomorskim, lubelskim) moż-
na ubiegać się o dofinansowanie projektów, związanych z infrastrukturą uzdrowiskową. Ze wsparcia w ramach takich działań korzy-
stać mogą przedsiębiorcy, prowadzący działalność uzdrowiskową, zlokalizowaną w miejscowościach uzdrowiskowych

 TyPy KOSZTÓW KWALIFIKOWANyCH 
Dotację można uzyskać, co do zasady, na koszty wskazane w Rozdziale 4.1 „Inwestycje”.

 NAJWIęKSZE SZANSE MAJą 
Wysoko punktowane będą projekty, zwiększające bazę noclegową, wprowadzające nowe produkty turystyczne, wpływające 
na  przyrost zatrudnienia i atrakcyjność turystyczną regionu. Również projekty, podnoszące standard świadczenia usług tury-
stycznych, czy wpływające na zwiększenie dostępności infrastruktury turystycznej mogą liczyć na dodatkowe punkty. Otrzymać 
je będą mogły także projekty, zakładające współpracę z podmiotami branży turystycznej w zakresie realizowanego projektu, 
zastosowania ICT oraz Internetu.

 INFORMACJE TECHNICZNE 
1. Instytucje przyjmujące wnioski właściwe dla każdego z województw zostały przedstawione w Rozdziale 5 „Mapa instytucji – gdzie 

złożyć wniosek?”,

2. Budżety działań: zróżnicowane w zależności od województwa, np. 59,21 mln EUR w woj. wielkopolskim (zgodnie ze Szczegółowym 
opisem priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, wersja 3.8 z dnia 21.12.2009r.), 
55,44 mln EUR w woj. kujawsko-pomorskim (zgodnie ze Szczegółowym opisem osi priorytetowych Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, wersja 3.13 z dnia 29.12.2009 r.),

3. Tryb przyjmowania wniosków: co do zasady, konkursy zamknięte, z określonymi datami przyjmowania wniosków,

4. Poziom dofinansowania zgodny z mapą pomocy regionalnej na lata 2007-2013. Niektóre województwa przewidują jednak ograni-
czenia kwotowe bądź procentowe dofinansowania (np. 750 tys. PLN dla małych i średnich, a 200 tys. PLN dla mikroprzedsiębiorstw 
w woj. śląskim lub 4 mln PLN w woj. wielkopolskim).

17 W województwie mazowieckim jako beneficjenci zostali wskazani wszyscy przedsiębiorcy, lecz ostateczny katalog uprawnionych do wnioskowania o wsparcie zostanie okre-
ślony przed naborem wniosków.
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I. Instytucje na szczeblu centralnym

Nazwa instytucji Adres Telefon Strona internetowa Wdrażane programy
agencja restrukturyzacji  
i Modernizacji rolnictwa*

ul. Żelazna 59 
00-848 Warszawa

0 800 380 084 www.arimr.gov.pl przetwórstwo  
produktów rolnych

centrum unijnych  
Projektów Transportowych

ul. Bonifraterska 17 
00-203 Warszawa

(22) 262 05 41 
(22) 262 06 08

www.cupt.gov.pl projekty transportowe

instytut Paliw  
i energii odnawialnej

ul. Jagiellońska 55 
03-301 Warszawa

(22) 510 02 00 www.ipieo.pl ochrona środowiska

Ministerstwo  
Gospodarki

Pl. Trzech Krzyży 3/5 
00-507 Warszawa 

(22) 693 46 87 www.mg.gov.pl inwestycje,  
ochrona środowiska

narodowy fundusz ochrony  
Środowiska i Gospodarki wodnej

ul. Konstruktorska 3a 
02-673 Warszawa

(22) 459 01 00 www.nfosigw.gov.pl ochrona środowiska

Polska agencja rozwoju  
Przedsiębiorczości

ul. Pańska 81/83 
00-834 Warszawa

(22) 432 80 80 
infolinia: 
0 801 332 202

www.parp.gov.pl inwestycje, szkolenia, 
ochrona środowiska,  
B+R 

* Instytucją przyjmującą wnioski jest Oddział Regionalny Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), właściwy dla miejsca realizacji inwestycji. Lista i dane kontaktowe
do oddziałów ARiMR dostępna na stornie internetowej Agencji: www.arimr.gov.pl zakładka Odziały Regionalne.

II. Instytucje na szczeblu regionalnym

Nazwa instytucji Adres Telefon Strona internetowa Wdrażane programy*
województwo dolnośląskie
urząd Marszałkowski Wybrzeże Słowackiego 12/14  

50-411 Wrocław
(71) 776 91 42 
(71) 776 91 20

www.rpo.dolnyslask.pl RPO
ochrona środowiska: 5.1, 5.3 
turystyka: 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5

wojewódzki urząd Pracy ul. Ogrodowa 5b 
58-306 Wałbrzych

0 800 300 376 
0 800 207 097

www.pokl.dwup.pl POKL 
szkolenia: 8.1.1

dolnośląska instytucja  
Pośrednicząca

ul. Strzegomska 2-4 
53-611 Wrocław

(71) 776 58 00  
infolinia:  
(71) 776 58 12-14

www.dip.dolnyslask.pl RPO
inwestycje: 1.1  
targi, doradztwo: 1.2

wrocławska agencja  
rozwoju regionalnego s.a.**

ul. Krupnicza 13 
50-075 Wrocław

(71) 797 04 00 
(71) 797 04 02

www.warr.pl PO IG 
inwestycje, B+R: 1.4–4.1, 4.2, 4.4, 6.1, 
8.1, 8.2

województwo kujawsko-pomorskie
urząd Marszałkowski ul. M. Skłodowskiej-Curie 73 

87-100 Toruń 
(56) 656 11 00  
(56) 656 10 50 
(56) 656 10 55

fundusze.kujawsko-pomorskie.pl RPO
inwestycje: 5.2 
ochrona środowiska: 5.3 
B+R: 5.4 
e-biznes: 4.3 
targi: 5.5;  
turystyka: 6.2 

POKL 
szkolenia: 8.1.1

Toruńska agencja  
rozwoju regionalnego s.a.**

Przyjmowanie wniosków: 
ul. Włocławska 167 
87-100 Toruń

(56) 655 57 65 www.tarr.org.pl PO IG 
inwestycje, B+R: 1.4–4.1, 4.2, 4.4, 6.1, 
8.1, 8.2

województwo lubelskie
urząd Marszałkowski ul. Stefczyka 3b 

20-151 Lublin
(81) 441 68 64 www.efs.lubelskie.pl POKL 

szkolenia: 8.1.1

lubelska agencja  
wspierania Przedsiębiorczości

ul. Graniczna 4 
20-010 Lublin

(81) 462 38 31 
(81) 462 38 12

www.lawp.lubelskie.pl RPO
inwestycje: 1.1, 1.2, 1.3 
B+R: 1.6 
ochrona środowiska: 1.4 
targi: 2.4 
doradztwo: 1.7 
turystyka: 1.5

lubelska fundacja rozwoju** ul. Rynek 7 
20-111 Lublin

(81) 531 80 19 
(81) 531 80 07

www.lfr.lublin.pl PO IG 
inwestycje, B+R: 1.4–4.1, 4.2, 4.4, 6.1, 
8.1, 8.2

województwo lubuskie
urząd Marszałkowski ul. Podgórna 7 

65-057 Zielona Góra
RPO:  
(68) 333 44 50 
(68) 456 54 94 
PO KL: 
(68) 456 53 14 
(68) 456 53 38

www.lrpo.lubuskie.pl 
www.efs.lubuskie.pl

RPO
Inwestycje: 2.1, 2.2 
B+R: 2.4 
targi: 2.3 

POKL  
szkolenia: 8.1.1

agencja rozwoju regionalnego 
s.a. w zielonej Górze**

ul. Chopina 11/13 
65-001 Zielona Góra

(68) 327 05 04 
(68) 329 78 34

www.region.zgora.pl PO IG 
inwestycje, B+R: 1.4–4.1, 4.2, 4.4, 6.1, 
8.1, 8.2

wojewódzki fundusz ochrony 
Środowiska i Gospodarki wodnej 
w zielonej Górze

ul. Kożuchowska 4 
65-364 Zielona Góra

(68) 328 86 00  
(68) 328 86 04 
(68) 328 86 06

www.wfosigw.zgora.pl RPO 
ochrona srodowiska: 3.2

Rozdział 5 | Mapa instytucji – gdzie złożyć wniosek?



84

Nazwa instytucji Adres Telefon Strona internetowa Wdrażane programy*
województwo łódzkie
urząd Marszałkowski ul. Roosevelta 15 

90-056 Łódź
RPO:  
(42) 663 31 07 
(42) 663 34 05 
PO KL: 
(42) 663 33 92

www.rpo.lodzkie.pl 
www.pokl.lodzkie.pl

RPO
e-biznes: IV.3 
ochrona środowiska: II.7-II.10 

POKL 
szkolenia: 8.1.1

Łódzka agencja rozwoju  
regionalnego s.a.**

ul. Tuwima 22/26 
90-002 Łódź

(42) 664 37 52 
(42) 664 30 44

www.larr.lodz.pl PO IG 
inwestycje, B+R: 1.4–4.1, 4.2, 4.4, 6.1, 
8.1, 8.2

centrum obsługi Przedsiębiorcy ul. Roosevelta 15 
90-056 Łódź

(42) 230 15 55 
(42) 230 15 56

www.cop.lodzkie.pl RPO 
inwestycje, targi: III.2 
B+R: III.3 
turystyka: III. 5

województwo małopolskie
urząd Marszałkowski ul. Wielicka 72 

30-552 Kraków 
(12) 299 07 40 www.wrotamalopolski.pl/

root_FEM
RPO
ochrona środowiska: 7.2 
turystyka: 3.1

Małopolska agencja  
rozwoju regionalnego s.a.**

ul. Kordylewskiego 11 
31-542 Kraków

(12) 617 66 36 
(12) 617 66 37

www.marr.pl PO IG 
inwestycje, B+R: 1.4–4.1, 4.2, 4.4, 6.1, 
8.1, 8.2

Małopolskie centrum  
Przedsiębiorczości

ul. Kordylewskiego 11 
31-542 Kraków

(12) 376 91 91  
(12) 376 91 92 
(12) 376 91 93

www.mcp.malopolska.pl RPO
inwestycje: 2.1 
B+R: 2.2

wojewódzki urząd Pracy Plac Na Stawach 1 
30-107 Kraków

(12) 424 07 37 
(12) 424 07 02

www.pokl.wup-krakow.pl PO KL  
szkolenia: 8.1.1

województwo mazowieckie
Mazowiecka jednostka  
wdrażania Programów unijnych

ul. Jagiellońska 74 
03-301 Warszawa

0 801 101 101 www.mazowia.eu RPO
inwestycje i doradztwo: 1.5 
e-biznes: 2.3  
ochrona środowiska: 1.8, 4.3  
targi: 1.7 
B+R: 1.2 
turystyka: 6.2  

POKL 
szkolenia: 8.1.1

fundacja Małych i Średnich  
Przedsiębiorstw**

ul. Smocza 27 
01-048 Warszawa

(22) 838 32 11 www.fund.org.pl PO IG 
inwestycje, B+R: 1.4–4.1, 4.2, 4.4, 6.1, 
8.1, 8.2

województwo opolskie
fundacja rozwoju Śląska  
oraz wspierania inicjatyw  
lokalnych**

ul. Słowackiego 10 
45-364 Opole

(77) 423 28 80 
(77) 423 28 93 
(77) 423 28 94

www.fundacja.opole.pl PO IG 
inwestycje, B+R: 1.4–4.1, 4.2, 4.4, 6.1, 
8.1, 8.2

opolskie centrum  
rozwoju Gospodarki

ul. Spychalskiego 1a 
45-716 Opole

(77) 403 36 60 
(77) 403 36 61 
(77) 474 47 74 
(77) 441 41 41

www.ocrg.opolskie.pl RPO
inwestycje: 1.1.2 
B+R: 1.3.2  
turystyka: 1.4.1

wojewódzki urząd Pracy ul. Głogowska 25c 
45-315 Opole

(77) 441 67 54 www.pokl.opole.pl POKL  
szkolenia: 8.1.1

województwo podkarpackie
urząd Marszałkowski ul. Łukasza Cieplińskiego 4  

35-010 Rzeszów
(17) 747 64 57 
(17) 747 64 58 
(17) 747 64 86 
(17) 747 64 87

www.wrota.podkarpackie.pl/ 
pl/rpo

RPO 
inwestycje, ochrona środowiska: 1.1  
B+R: 1.3 
targi: 1.4

rzeszowska agencja  
rozwoju regionalnego s.a.**

ul. Szopena 51 
35-959 Rzeszów

(17) 867 62 57 www.rarr.rzeszow.pl PO IG 
inwestycje, B+R: 1.4–4.1, 4.2, 4.4, 6.1, 
8.1, 8.2

wojewódzki urząd Pracy ul. Lisa Kuli 20 
35-025 Rzeszów

(17) 850 92 00 
(17) 850 92 35

pokl.wup-rzeszow.pl POKL  
szkolenia: 8.1.1

województwo podlaskie
urząd Marszałkowski ul. Handlowa 6 

15-399 Białystok
0 801 308 013 www.rpowp.wrotapodlasia.pl RPO 

inwestycje, ochrona środowiska: 1.4 
targi: 1.2 
turystyka: 3.2

Podlaska fundacja  
rozwoju regionalnego**

Miejsce przyjmowania wniosków: 
ul. Spółdzielcza 8 
15-441 Białystok

(85) 653 74 50 www.pfrr.pl PO IG 
inwestycje, B+R: 1.4–4.1, 4.2, 4.4, 6.1, 
8.1, 8.2

wojewódzki urząd Pracy ul. Pogodna 22 
15-354 Białystok 

(85) 749 72 47 www.pokl.up.podlasie.pl POKL  
szkolenia: 8.1.1
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Nazwa instytucji Adres Telefon Strona internetowa Wdrażane programy*
województwo pomorskie
urząd Marszałkowski ul. Augustyńskiego 2  

80-819 Gdańsk
(58) 326 82 21 www.wrotapomorza.pl/pl/defs POKL  

szkolenia: 8.1.1

agencja rozwoju Pomorza s.a.** ul. Arkańska 6 bud. A 3 
80-387 Gdańsk

(58) 323 31 06 
(58) 323 32 36  
(58) 323 32 18 
(58) 323 32 28

www.arp.gda.pl RPO 
inwestycje, ochrona środowiska, 
targi: 1.1  
B+R: 1.2 

PO IG 
inwestycje, B+R: 1.4–4.1, 4.2, 4.4, 6.1, 
8.1, 8.2

województwo śląskie
Śląskie centrum  
Przedsiębiorczości

ul. Katowicka 47 
41-500 Chorzów

(32) 743 91 65 
(32) 743 91 67 
(32) 743 91 71

www.scp-slask.pl RPO 
inwestycje, B+R, targi: 1.2  
turystyka: 3.1.1, 3.2.1

Górnośląska agencja  
rozwoju regionalnego s.a.**

ul. Powstańców 17 
40-039 Katowice

(32) 728 59 05 
(32) 728 59 07 
(32) 728 59 18

www.garr.pl 
www.konsultacje.garr.pl

PO IG 
inwestycje, B+R: 1.4–4.1, 4.2, 4.4, 6.1, 
8.1, 8.2

wojewódzki urząd Pracy ul. Kościuszki 30 
40-048 Katowice

(32) 757 33 11 efs.wup-katowice.pl POKL  
szkolenia: 8.1.1

województwo świętokrzyskie
urząd Marszałkowski Al. IX Wieków Kielc 3 

25-516 Kielce
(41) 342 16 17 
(41) 342 18 37

www.rpo-swietokrzyskie.pl RPO 
inwestycje, ochrona środowiska, 
energetyka: 1.1

wojewódzki urząd Pracy ul. Witosa 86 
25-561 Kielce

(41) 364 16 22 
0 801 337 001

www.wup.kielce.pl/pokl POKL  
szkolenia: 8.1.1

staropolska izba  
Przemysłowo-handlowa**

ul. Sienkiewicza 53 
25-002 Kielce

(41) 344 43 92  
wew. 27 lub 35

www.siph.com.pl PO IG 
inwestycje, B+R: 1.4–4.1, 4.2, 4.4, 6.1, 
8.1, 8.2

województwo warmińsko-mazurskie
urząd Marszałkowski ul. Kościuszki 83 

10-950 Olsztyn
(89) 521 96 37 
(89) 521 96 23

www.rpo.warmia.mazury.pl RPO 
e-biznes: 7.2.2  
turystyka: 2.1.1 
targi: 1.3

regionalne centrum  
Projektów Środowiskowych

ul. św. Barbary 9  
10-026 Olsztyn

(89) 522 02 08 www.wfosigw.olsztyn.pl RPO 
ochrona środowiska: 6.2.1

warmińsko-Mazurska agencja  
rozwoju regionalnego s.a. 
w olsztynie**

Plac Gen. Józefa Bema 3 
10-516 Olsztyn

(89) 521 12 53 
(89) 521 12 54 
(89) 521 12 68 
(89) 521 12 69

www.wmarr.olsztyn.pl RPO 
inwestycje: 1.1.6, 1.1.7, 1.1.9 
ochrona środowiska: 1.1.5 
B+R: 1.1.8  

PO IG 
inwestycje, B+R: 1.4–4.1, 4.2, 4.4, 6.1, 
8.1, 8.2

wojewódzki urząd Pracy ul. Głowackiego 28 
10-448 Olsztyn

(89) 522 79 55 
(89) 522 79 65

www.up.gov.pl/pokl POKL  
szkolenia: 8.1.1

województwo wielkopolskie
urząd Marszałkowski ul. Strzelecka 49 

61-846 Poznań
(61) 858 12 27 
(61) 858 12 37

www.wrpo.wielkopolskie.pl RPO 
inwestycje, B+R: 1.1, 1.2  
ochrona środowiska: 1.1, 3.2, 3.7 
targi: 1.5  
turystyka: 6.1

wielkopolska agencja  
rozwoju Przedsiębiorczości  
sp. z o.o.**

ul. Piekary 19 
61-823 Poznań

(61) 656 35 00 www.warp.org.pl PO IG 
inwestycje, B+R: 1.4–4.1, 4.2, 4.4, 6.1, 
8.1, 8.2

wojewódzki urząd Pracy ul. Kościelna 37 
60-537 Poznań

(61) 846 38 23 www.efs.wup.poznan.pl POKL  
szkolenia: 8.1.1

województwo zachodniopomorskie
urząd Marszałkowski ul. Korsarzy 34 

70-540 Szczecin
(91) 432 93 21 www.rpo.wzp.pl RPO 

inwestycje: 1.1  
ochrona środowiska: 1.4, 4.1 
targi: 1.3 
turystyka: 6.1

zachodniopomorska  
agencja rozwoju  
regionalnego s.a.**

ul. Stoisława 2 
70-223 Szczecin

(91) 432 93 21 
(91) 488 24 88

www.zarr.com.pl PO IG 
inwestycje, B+R: 1.4–4.1, 4.2, 4.4, 6.1, 
8.1, 8.2

wojewódzki urząd Pracy ul. Mickiewicza 41 
70-383 Szczecin

(91) 425 61 63 
(91) 425 61 64

www.wup.pl POKL  
szkolenia: 8.1.1

  * Wskazane numery działań – patrz Rozdział 7

** Regionalne Instytucje Finansujące (RIF), zaangażowane we wdrażanie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (działania 1.4–4.1, 4.2, 4.4, 6.1, 8.1,8.2)
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6. Punkty Informacyjne 
 Fundusze Europejskie 2007-2013
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Instytucja Nazwa Adres Kontakt

województwo dolnośląskie

urząd Marszałkowski województwa 
dolnośląskiego

Główny Punkt informacyjny  
funduszy europejskich 
we wrocławiu

ul. Mazowiecka 17, pok. 2 
50-411 Wrocław 

infolinia
faks
e-mail

0801 70 00 08
071 776 96 77
pife@dolnyslask.pl

urząd Marszałkowski województwa 
dolnośląskiego

Pife w jeleniej Górze ul. 1 Maja 27 
58-500 Jelenia Góra

telefon
tel./faks
e-mail

075 752 75 22
075 752 27 94
pife.jeleniagora@dolnyslask.pl

urząd Marszałkowski województwa 
dolnośląskiego

Pife w wałbrzychu ul. Limanowskiego 15
58-300 Wałbrzych

telefon
tel./faks
e-mail

074 664 48 27
074 664 48 25
pife.walbrzych@dolnyslask.pl

urząd Marszałkowski województwa 
dolnośląskiego

Pife w legnicy ul. Rataja 26
59-220 Legnica

telefon
tel./faks
e-mail

076 862 35 22 wew. 231
076 862 35 22 wew. 232
pife.legnica@dolnyslask.pl

urząd Marszałkowski województwa 
dolnośląskiego

Pife w bolesławcu al. Wojska Polskiego 6/1A
59-700 Bolesławiec

telefon
faks
e-mail

075 645 64 92 (93)
075 645 64 97
pife.boleslawiec@dolnyslask.pl

urząd Marszałkowski województwa 
dolnośląskiego

Pife w Głogowie ul. Budowlanych 6A
67-200 Głogów

telefon
tel./faks
e-mail

076 835 68 91
076 834 27 97
pife.glogow@dolnyslask.pl

urząd Marszałkowski województwa 
dolnośląskiego

Pife w Świdnicy al. Niepodległości 14
58-100 świdnica

telefon
tel./faks
e-mail

074 667 10 50
074 667 10 55
pife.swidnica@dolnyslask.pl

urząd Marszałkowski województwa 
dolnośląskiego

Pife w dzierżoniowie ul. Batalionów Chłopskich 19
 58-200 Dzierżoniów

telefon
tel./faks
e-mail

074 646 47 53
074 646 47 51
pife.dzierzoniow@dolnyslask.pl

urząd Marszałkowski województwa 
dolnośląskiego

Pife w kłodzku ul. Okrzei 8A
57-300 Kłodzko

telefon
tel./faks
e-mail

074 647 41 63
074 647 41 64
pife.klodzko@dolnyslask.pl

urząd Marszałkowski województwa 
dolnośląskiego

Pife w zgorzelcu ul. Domańskiego 6
59-900 Zgorzelec

telefon
tel./faks
e-mail

075 775 99 38
075 775 00 99
pife.zgorzelec@dolnyslask.pl

urząd Marszałkowski województwa 
dolnośląskiego

Pife w lubaniu ul. Rynek–Sukiennice 38
59-800 Lubań

telefon
tel./faks
e-mail

075 615 19 55
075 615 19 58
pife.luban@dolnyslask.pl

urząd Marszałkowski województwa 
dolnośląskiego

Pife w Trzebnicy ul. Roosevelta 8
55-100 Trzebnica

telefon
tel./faks
e-mail

071 727 77 87
071 727 74 70
pife.trzebnica@dolnyslask.pl

urząd Marszałkowski województwa 
dolnośląskiego

Pife w Górze ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra

telefon
tel./faks
e-mail

065 544 36 21
065 544 36 39
pife.gora@dolnyslask.pl

II. Instytucje regionalne

Instytucja Nazwa Adres Kontakt

Ministerstwo rozwoju regionalnego centralny Punkt informacyjny 
Ministerstwa rozwoju regionalnego

ul. Krucza 38/42
00-512 Warszawa

infolinia

faks
e-mail

022 626 06 32
022 626 06 33
022 745 05 45
punktinformacyjny@mrr.gov.pl

Polska agencja informacji  
i inwestycji zagranicznych s.a.

Punkt informacyjny o funduszach 
europejskich przy Paiiiz s.a.

ul. Bagatela 12
00-585 Warszawa

infolinia

faks
e-mail

801 005 075 
022 334 99 34
022 334 99 99
info-punkt@paiz.gov.pl

I. Instytucje centralne

Punkty oferują w jednym miejscu informacje o wszystkich programach operacyjnych. Projekt roz-
woju sieci punktów jest realizowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego we współpracy 
z Urzędami Marszałkowskimi.
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Instytucja Nazwa Adres Kontakt

województwo kujawsko-pomorskie

urząd Marszałkowski województwa 
kujawsko-Pomorskiego

Główny Punkt informacyjny 
– Punkt konsultacyjny 
Toruń

ul. M. Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

infolinia

faks
e-mail

056 656 11 00 
056 656 10 50 
056 656 10 55 
056 656 11 29
ue.informacja@kujawsko-pomorskie.pl

urząd Marszałkowski województwa 
kujawsko-Pomorskiego

Główny Punkt informacyjny 
Toruń

ul. Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

infolinia

faks
e-mail

056 621 83 41 
056 621 84 09
056 621 84 93
ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl

urząd Marszałkowski województwa 
kujawsko-Pomorskiego

lokalny Punkt informacyjny,  
Przedstawicielstwo urzędu  
Marszałkowskiego w bydgoszczy

ul. Jagiellońska 9
85-950 Bydgoszcz

infolinia
faks
e-mail

052 321 40 59
052 321 33 42
ue.bydgoszcz@kujawsko-pomorskie.pl

urząd Marszałkowski województwa 
kujawsko-Pomorskiego

lokalny Punkt informacyjny,  
Przedstawicielstwo urzędu  
Marszałkowskiego w Grudziądzu

ul. Sienkiewicza 22
86-300 Grudziądz

infolinia
faks
e-mail

056 462 45 15
056 462 24 22
ue.grudziadz@kujawsko-pomorskie.pl

urząd Marszałkowski województwa 
kujawsko-Pomorskiego

lokalny Punkt informacyjny,  
Przedstawicielstwo urzędu  
Marszałkowskiego w inowrocławiu

ul. Roosevelta 36/38
88-100 Inowrocław

infolinia
faks
e-mail

052 355 91 95
052 355 95 24
ue.inowroclaw@kujawsko-pomorskie.pl

urząd Marszałkowski województwa 
kujawsko-Pomorskiego

lokalny Punkt informacyjny,  
Przedstawicielstwo urzędu  
Marszałkowskiego we włocławku

ul. Bechiego 2
87-800 Włocławek

infolinia
faks
e-mail

054 235 67 12
054 235 67 28
ue.wloclawek@kujawsko-pomorskie.pl

województwo lubelskie

urząd Marszałkowski  
województwa lubelskiego

Główny Punkt informacyjny 
– Punkt konsultacyjny 
lublin

ul. Stefczyka 3 b/018
20-151 Lublin

infolinia

faks

081 44 16 864
081 44 16 865
081 44 16 740

urząd Marszałkowski  
województwa lubelskiego

lokalny Punkt informacyjny, 
Przedstawicielstwo urzędu 
Marszałkowskiego w zamościu

ul. Partyzantów 94
22-400 Zamość

infolinia

faks

084 63 80 267
084 63 93 134
084 63 93 134

urząd Marszałkowski  
województwa lubelskiego

lokalny Punkt informacyjny, 
Przedstawicielstwo urzędu 
Marszałkowskiego w chełmie

ul. Niepodległości 1
22-100 Chełm

infolinia
faks

082 56 30 208 
082 56 30 208

urząd Marszałkowski  
województwa lubelskiego

lokalny Punkt informacyjny, 
Przedstawicielstwo urzędu 
Marszałkowskiego w białej 
Podlaskiej

ul. Warszawska 14
21-500 Biała Podlaska

infolinia

faks

083 34 35 844
083 34 38 045
083 34 22 882

województwo lubuskie

urząd Marszałkowski  
województwa lubuskiego

Główny Punkt informacyjny  
o funduszach europejskich  
w zielonej Górze

ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra

infolinia
faks
e-mail

068 456 54 54
068 456 54 80
infoue@lubuskie.pl

urząd Marszałkowski  
województwa lubuskiego

Główny Punkt informacyjny 
o funduszach europejskich 
delegatura urzędu 
Marszałkowskiego  
w Gorzowie wlkp.

ul. Jagiellończyka 8, pok. 310
66-400 Gorzów Wielkopolski

infolinia
faks
e-mail

095 711 51 71
095 711 51 70
bg@lubuskie.pl

urząd Marszałkowski  
województwa lubuskiego

lokalny Punkt informacyjny  
w słubicach

ul. Akademicka 1
69-100 Słubice

telefon
e-mail

095 737 20 21
lpi@slubice.pl

urząd Marszałkowski  
województwa lubuskiego

lokalny Punkt informacyjny  
w Żaganiu

ul. Jana Pawła II 1
68-100 Żagań

telefon 068 477 10 02

województwo łódzkie

urząd Marszałkowski  
województwa Łódzkiego

Główny Punkt informacyjny 
regionalnego Programu 
operacyjnego województwa 
Łódzkiego na lata 2007-2013 

ul. Roosvelta 15
90-056 Łódź 

telefon

faks
e-mail

042 663 31 07
042 663 34 05
042 663 30 94
punktinformacyjny@lodzkie.pl

urząd Marszałkowski  
województwa Łódzkiego

lokalny Punkt informacyjny 
funduszy europejskich  
na lata 2007-2013  
w Podregionie centralnym

starostwo Powiatowe  
w brzezinach
ul. Sienkiewicza 16
95-060 Brzeziny

telefon
faks
e-mail

046 874 31 54
046 874 11 11
podregion@powiat-brzeziny.pl

urząd Marszałkowski  
województwa Łódzkiego

lokalny Punkt informacyjny 
funduszy europejskich  
na lata 2007-2013  
w Podregionie wschodnim

urząd Miasta bełchatowa
ul. Kościuszki 1, pokój 214
97-400 Bełchatów

telefon
faks
e-mail

044 733 51 44
044 632 69 23
info_rpo@um.belchatow.pl

urząd Marszałkowski  
województwa Łódzkiego

lokalny Punkt informacyjny 
funduszy europejskich  
na lata 2007-2013  
w Podregionie zachodnim

urząd Miasta sieradza
ul. Plac Wojewódzki 1, pok. 46
98-200 Sieradz

telefon
e-mail

043 826 61 46
punktinformacyjny@umsieradz.pl 

urząd Marszałkowski  
województwa Łódzkiego

lokalny Punkt informacyjny 
funduszy europejskich  
na lata 2007-2013  
w Podregionie Północnym

stowarzyszenie Powiatów 
i Gmin dorzecza bzury
ul. Pijarska 1 
99-400 Łowicz

tel./faks
e-mail

046 837 53 20
spigdb@interia.pl
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Instytucja Nazwa Adres Kontakt

województwo małopolskie

urząd Marszałkowski  
województwa Małopolskiego

centrum informacyjne fundusze 
europejskie w Małopolsce (feM)  
– GPi kraków

ul. Wielicka 72 B
30-552 Kraków

telefon
faks
e-mail

012 29 90 740
012 299 07 41
fem@umwm.pl

urząd Marszałkowski  
województwa Małopolskiego

centrum informacyjne fundusze 
europejskie w Małopolsce (feM)  
– lPi chrzanów

ul. Rynek 4
32-500 Chrzanów

telefon

faks
e-mail

(32) 627 23 10
(32) 627 23 11
(32) 627 23 12
fem_chrzanow@umwm.pl

urząd Marszałkowski  
województwa Małopolskiego

centrum informacyjne fundusze 
europejskie w Małopolsce (feM) 
– lPi Tarnów

ul. Szujskiego 66
33-100 Tarnów
(budynek Tarnowskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego)

telefon

faks
e-mail

(14) 628 88 12
(14) 628 88 13
(14) 628 88 11 
fem_tarnow@umwmw.pl

urząd Marszałkowski  
województwa Małopolskiego

centrum informacyjne fundusze 
europejskie w Małopolsce (feM)  
– lPi nowy sącz

ul. Zygmuntowska 15
33-300 Nowy Sącz

telefon

faks
e-mail

(18) 442 25 78
(18) 442 25 79
(18) 442 25 11
fem_nowysacz@umwm.pl

urząd Marszałkowski  
województwa Małopolskiego

centrum informacyjne fundusze 
europejskie w Małopolsce (feM)  
– lPi nowy Targ

al. 1000-lecia 35
34-400 Nowy Targ 
(budynek Starostwa  
Powiatowego w Nowym Targu)

telefon

faks
e-mail

(18) 266 13 71
(18) 266 13 72
(18) 266 13 72 
fem_nowytarg@umwm.pl

województwo mazowieckie  (jako Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich rozpoczną działanie od 1 marca 2010)

Mazowiecka jednostka  
wdrażania Programów unijnych

Główny Punkt informacyjny ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa

infolinia
faks
e-mail
www

0 801 101 101
022 698 31 44
punkt_kontaktowy@mazowia.eu
www.mazowia.eu

Mazowiecka jednostka  
wdrażania Programów unijnych

lokalny Punkt informacyjny 
oddział zamiejscowy MjwPu  
w ostrołęce

ul. Poznańska 19
07-409 Ostrołęka

telefon
faks
e-mail

029 760 92 36
029 760 92 37
punkt_ostroleka@mazowia.eu

Mazowiecka jednostka  
wdrażania Programów unijnych

lokalny Punkt informacyjny  
o funduszach europejskich  
oddział zamiejscowy MjwPu  
w ciechanowie

ul. Wodna 1
06-400 Ciechanów

telefon
faks
e-mail

023 672 32 74
023 673 07 14
punkt_ciechanow@mazowia.eu

Mazowiecka jednostka  
wdrażania Programów unijnych

lokalny Punkt informacyjny  
oddział zamiejscowy MjwPu  
w Płocku

ul. Stary Rynek 20
09-400 Płock

telefon
faks
e-mail

024 262 23 74
punkt_plock@mazowia.eu

Mazowiecka jednostka  
wdrażania Programów unijnych

lokalny Punkt informacyjny  
oddział zamiejscowy MjwPu  
w radomiu

ul. Kościuszki 5a
26-610 Radom

telefon
faks
e-mail

048 340 01 97
048 340 01 98
punkt_radom@mazowia.eu

Mazowiecka jednostka  
wdrażania Programów unijnych

lokalny Punkt informacyjny  
oddział zamiejscowy MjwPu  
w siedlcach

ul. Piłsudskiego 38
08-110 Siedlce

telefon
faks
e-mail

025 631 01 01
025 631 01 04
punkt_siedlce@mazowia.eu

województwo opolskie

urząd Marszałkowski  
województwa opolskiego

Główny Punkt informacyjny  
o funduszach strukturalnych

ul. Piastowska 14 – Ostrówek
45-082 Opole

infolinia

faks
e-mail

077 541 62 00
077 54 16 201
077 541 62 43
info@umwo.opole.pl

starostwo Powiatowe  
w brzegu

lokalny Punkt informacyjny  
w brzegu

ul. Wyszyńskiego 23
49-300 Brzeg

infolinia
faks
e-mail

077 444 17 78
077 444 17 78
lpi@brzeg-powiat.pl

starostwo Powiatowe  
w Głubczycach

lokalny Punkt informacyjny  
w Głubczycach

ul. Kochanowskiego 15
48-100 Głubczyce

infolinia
faks
e-mail

077 485 22 75 wew. 42
077 485 65 33
pcieg.glubczyce@poczta.onet.pl

starostwo Powiatowe  
w kędzierzynie-koźlu

lokalny Punkt informacyjny  
w kędzierzynie-koźlu

ul. Plac Wolności 13
47-220 Kędzierzyn-Koźle

infolinia

faks
e-mail

077 405 27 54
077 405 27 55
077 472 32 95
pcieg@powiat.kedzierzyn-kozle.pl

starostwo Powiatowe  
w kluczborku

lokalny Punkt informacyjny  
w kluczborku

ul. Katowicka 1
46-200 Kluczbork

infolinia
faks
e-mail

077 418 52 18 wew. 180
077 418 65 20
pcieg@powiatkluczborski.pl

starostwo Powiatowe  
w krapkowicach

lokalny Punkt informacyjny  
w krapkowicach

ul. Kilińskiego 1
47-303 Krapkowice

infolinia
faks
e-mail

077 407 43 79
077 407 43 32
lpi@powiatkrapkowicki.pl

starostwo Powiatowe  
w namysłowie

lokalny Punkt informacyjny  
w namysłowie

ul. Plac Wolności 12a
46-100 Namysłów

infolinia
faks
e-mail

077 410 36 95 wew. 204
077 410 39 22
pcieg@namyslow.pl

starostwo Powiatowe  
w nysie

lokalny Punkt informacyjny  
w nysie

ul. Słowiańska 19
48-300 Nysa

infolinia
faks
e-mail

077 448 25 86
077 448 25 86
lpi@pup.nysa.pl
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Instytucja Nazwa Adres Kontakt

województwo opolskie (c.d.)

starostwo Powiatowe  
w oleśnie

lokalny Punkt informacyjny  
w oleśnie

ul. Dębowa 3
46-300 Oleśno

infolinia
faks
e-mail

034 350 21 06
034 350 21 06
pcieg@powiatoleski.pl

opolskie centrum rozwoju  
Gospodarki w opolu

lokalny Punkt informacyjny 
w opolskim centrum rozwoju 
Gospodarki w opolu

ul. Spychalskiego 1a
45-716 Opole

infolinia

faks
e-mail

077 474 47 74
077 403 36 60
077 403 36 61
077 403 36 09
info@ocrg.opolskie.pl

starostwo Powiatowe  
w Prudniku

lokalny Punkt informacyjny  
w Prudniku

ul. Kościuszki 76
48-200 Prudnik

infolinia

faks
e-mail

077 438 17 70 
077 438 17 71
077 438 17 70
pcieg@powiatprudnicki.pl

starostwo Powiatowe  
w strzelcach opolskich

lokalny Punkt informacyjny  
w strzelcach opolskich

ul. Jordanowska 2
47-100 Strzelce Opolskie

infolinia
faks
e-mail

077 440 17 05
077 440 24 42
pcieg@powiatstrzelecki.pl

województwo podkarpackie

urząd Marszałkowski  
województwa Podkarpackiego

Główny Punkt informacyjny 
funduszy europejskich w rzeszowie

al. Łukasza Ceplińskiego 4
35-010 Rzeszów

infolinia

faks
e-mail

017 747 64 15
017 747 64 82
017 747 64 83
gpi@podkarpackie.pl

urząd Marszałkowski  
województwa Podkarpackiego

lokalny Punkt informacyjny  
w dębicy

ul. Sportowa 28
39-200 Dębica

infolinia
e-mail

014 681 42 01
lpi.debica@podkarpackie.pl

urząd Marszałkowski  
województwa Podkarpackiego

lokalny Punkt informacyjny  
w krośnie

ul. Bieszczadzka 1
38-400 Krosno

infolinia
e-mail

013 437 58 14
lpi.krosno@podkarpackie.pl

urząd Marszałkowski  
województwa Podkarpackiego

lokalny Punkt informacyjny  
w Przemyślu

ul. Rynek 26
37-700 Przemyśl

infolinia
e-mail

016 678 56 32
lpi.przemysl@podkarpackie.pl

urząd Marszałkowski  
województwa Podkarpackiego

lokalny Punkt informacyjny  
w stalowej woli

ul. Popiełuszki 13A
37-450 Stalowa Wola

infolinia
e-mail

015 643 36 96
lpi.stalowa@podkarpackie.pl

urząd Marszałkowski  
województwa Podkarpackiego

lokalny Punkt informacyjny  
w Tarnobrzegu

ul. Dąbrowskiej 15
39-400 Tarnobrzeg

infolinia
e-mail

015 823 61 46
lpi.tarnobrzeg@podkarpackie.pl

województwo podlaskie

urząd Marszałkowski  
województwa Podlaskiego

Główny Punkt informacyjny  
w białymstoku

ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

infolinia

faks
e-mail

085 749 75 16 
085 749 75 99
085 749 74 74
elzbieta.panasiuk@wrotapodlasia.pl 
joanna.januszczyk@wrotapodlasia.pl

urząd Marszałkowski  
województwa Podlaskiego

lokalny Punkt informacyjny  
w Łomży

ul. Polowa 53
18-400 Łomża

infolinia
faks
e-mail

086 215 16 90
086 215 16 91
pi.lomza@pfrr.pl

urząd Marszałkowski  
województwa Podlaskiego

lokalny Punkt informacyjny  
w suwałkach

ul. Kościuszki 62
16-400 Suwałki

infolinia
faks
e-mail

087 563 03 09
087 563 00 33
pi.suwalki@pfrr.pl

województwo pomorskie

urząd Marszałkowski  
województwa Pomorskiego

Główny Punkt informacyjny  
w Gdańsku

ul. Augustyńskiego 2 
80-819 Gdańsk 

infolinia

faks
e-mail

058 326 81 47 
058 326 81 48
058 326 81 52
058 326 81 34
punktinformacyjny@woj-pomorskie.pl
pomorskiewunii@woj-pomorskie.pl
rpo2007-2013@woj-pomorskie.pl

fundacja rozwoju  
lokalnego Parasol

lokalny Punkt informacyjny  
w bytowie

ul. Jana Pawła II 5
77-100 Bytów

infolinia
faks
e-mail

059 721 24 77
059 721 24 77
biuro@fundacjaparasol.org
fundusze@fundacjaparasol.org

agencja rozwoju Pomorza s.a. lokalny Punkt informacyjny  
w chojnicach

ul. Cechowa 3
89-600 Chojnice

infolinia
tel./faks
e-mail

052 397 90 12
052 397 29 72
marta.kawalec@arp.gda.pl
dawid.prochowski@arp.gda.pl

stowarzyszenie „na rzecz rozwoju 
Miasta i Gminy debrzno”

lokalny Punkt informacyjny  
w debrznie

ul. Ogrodowa 26
77-310 Debrzno

infolinia
faks
e-mail

059 833 57 50 wew. 38
059 833 57 50
n.pachura@stowdeb.pl
a.kozicka@stowdeb.pl

regionalne Towarzystwo 
inwestycyjne s.a.

lokalny Punkt informacyjny  
w dzierzgoniu

ul. Plac Wolności 7
82-440 Dzierzgoń

infolinia
faks
e-mail

055 261 09 75
055 276 25 70
rti@dzierzgon.com.pl
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Instytucja Nazwa Adres Kontakt

województwo pomorskie (c.d.)

agencja rozwoju Pomorza s.a. regionalny Punkt informacyjny  
w Gdańsku

ul. Arkońska 6
80-387 Gdańsk

infolinia
faks
e-mail

058 323 31 06
058 323 31 06
katarzyna.duda@arp.gda.pl
monika.gancarewicz@arp.gda.pl
adrianna.lorenc@arp.gda.pl
dawid.kentzer@arp.gda.pl

fundacja Gospodarcza lokalny Punkt informacyjny  
w Gdyni

ul. Olimpijska 2
81-538 Gdynia

infolinia
faks
e-mail

058 622 60 17 wew. 39
058 622 60 17 wew. 39
sekretariat@fungo.com.pl

stowarzyszenie wolna 
Przedsiębiorczość – centrum  
wspierania biznesu w kartuzach

lokalny Punkt informacyjny  
w kartuzach

ul. Kościuszki 12
83-300 Kartuzy

infolinia
faks
e-mail

058 681 44 00
058 681 44 00
cwb@swp.gda.pl

kaszubski instytut rozwoju lokalny Punkt informacyjny  
w kościerzynie

ul. świętojańska 10 A
83-400 Kościerzyna

infolinia
faks
e-mail

058 680 87 63
058 680 87 63
biuro@kir.org.pl
punktinformacyjny@kir.org.pl

izba rzemieślnicza MŚP  
cech rzemiosł różnych

lokalny Punkt informacyjny  
w kwidzynie

ul. 11-go Listopada 18a
82-500 Kwidzyń

infolinia
faks
e-mail

055 279 00 22
055 279 00 22
kwidzyn@pomorskaizba.com.pl

stowarzyszenie wolna 
Przedsiębiorczość

lokalny Punkt informacyjny  
w lęborku

ul. Zwycięstwa 30 B
84-300 Lębork

infolinia
faks
e-mail

059 862 42 78
059 862 42 78
cwb-sat@oknet.com.pl

stowarzyszenie wspierania 
Przedsiębiorczości

lokalny Punkt informacyjny  
w Malborku

ul. Al. Wojska Polskiego 499
82-200 Malbork

infolinia
faks
e-mail

055 272 36 78
055 272 36 78
pkd@swp.malbork.pl

Pomorska izba rzemieślnicza MŚP  
cech rzemiosł różnych

lokalny Punkt informacyjny  
w nowym dworze Gdańskim

ul. Pl. Wolności 1
82-100 Nowy Dwór Gdański

infolinia
faks
e-mail

055 261 31 06
055 261 31 06
nowydworgdanski@pomorskaizba.com.pl

Pomorska izba rzemieślnicza MŚP  
cech rzemiosł różnych

lokalny Punkt informacyjny  
w Pruszczu Gdańskim

ul. Mickiewicza 1
83-000 Pruszcz Gdański

infolinia
faks
e-mail

058 773 02 45
058 773 02 45
pruszczgdanski@pomorskaizba.com.pl

Pomorska izba rzemieślnicza MŚP  
cech rzemiosł różnych

lokalny Punkt informacyjny  
w Pucku

ul. Bogusława 2
84-100 Puck

infolinia
faks
e-mail

058 673 24 65 wew. 16
058 673 24 65
puck@pomorskaizba.com.pl

rada regionalna federacji 
stowarzyszeń naukowo-Technicznych 
naczelnej organizacji Technicznej  
w słupsku

lokalny Punkt informacyjny  
w słupsku

ul. Garncarska 4
76-200 Słupsk

infolinia
faks
e-mail

059 840 03 77
059 842 25 38
biuro@not.slupsk.pl

stowarzyszenie  
„wolna Przedsiębiorczość”

lokalny Punkt informacyjny  
w sopocie

ul. Polna 1
81-745 Sopot

infolinia
faks
e-mail

058 524 50 50
058 524 50 51
iwona.r@swp.gda.pl
biuro@inkubator.sopot.pl

Pomorska izba rzemieślnicza MŚP  
cech rzemiosł różnych

lokalny Punkt informacyjny  
w starogardzie Gdańskim

ul. Rynek 19
83-200 Starogard Gdański

infolinia
faks
e-mail

058 531 62 59
058 531 62 59
starogardgdanski@pomorskaizba.com.pl

Pomorska izba rzemieślnicza MŚP  
cech rzemiosł różnych

lokalny Punkt informacyjny  
w Tczewie

ul. 30-go Stycznia 44
83-110 Tczew

infolinia
faks
e-mail

058 562 38 32
058 562 38 32
tczew@pomorskaizba.com.pl

Pomorska izba rzemieślnicza MŚP  
cech rzemiosł różnych

lokalny Punkt informacyjny  
w wejherowie

ul. Hallera 18
84-200 Wejherowo

infolinia
faks
e-mail

058 677 08 31
058 677 08 31
wejherowo@pomorskaizba.com.pl

województwo śląskie – informacja o Regionalnym Programie Operacyjnym

urząd Marszałkowski  
województwa Śląskiego

regionalny Punkt informacyjny 
o funduszach europejskich

ul. Dąbrowskiego 23 
40-037 Katowice

telefon
e-mail
www

032 774 01 72
punktinformacyjny@silesia-region.pl
www.rpo.silesia-region.pl

województwo świętokrzyskie

urząd Marszałkowski  
województwa Świętokrzyskiego

Główny Punkt informacyjny  
o funduszach europejskich  
w kielcach

ul. św. Leonarda 1
25-311 Kielce

telefon
e-mail

041 343 22 95
gpi@sejmik.kielce.pl
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Instytucja Nazwa Adres Kontakt

województwo warmińsko-mazurskie

urząd Marszałkowski województwa 
warmińsko-Mazurskiego w olsztynie

Główny Punkt informacyjny  
o funduszach europejskich  
w olsztynie

ul. Kościuszki 83
10-950 Olsztyn

telefon
faks
e-mail

089 521 93 85 
089 521 93 86
gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

urząd Marszałkowski województwa 
warmińsko-Mazurskiego w olsztynie 
biuro regionalne w elblągu

lokalny Punkt informacyjny  
o funduszach europejskich  
w elblągu

ul. Czerwonego Krzyża 2-6
82-300 Elbląg 

tel./faks
e-mail

055 235 35 30
lpielblag@warmia.mazury.pl

urząd Marszałkowski województwa 
warmińsko-Mazurskiego w olsztynie 
biuro regionalne w ełku

lokalny Punkt informacyjny  
o funduszach europejskich  
w ełku

ul. Kajki 10
19-300 Ełk

telefon
e-mail

087 610 07 77  
lpielk@warmia.mazury.pl

województwo wielkopolskie

urząd Marszałkowski  
województwa wielkopolskiego

Główny Punkt informacyjny 
funduszy europejskich w Poznaniu

ul. Strzelecka 49
61-846 Poznań

infolinia

faks
e-mail

061 858 12 27 
061 858 12 37
061 858 12 20
info.wrpo@wielkopolskie.pl

starostwo Powiatowe  
w Gnieźnie

lokalny Punkt informacyjny 
funduszy europejskich w Gnieźnie

ul. Rynek 10/1
62-200 Gniezno

infolinia
faks
e-mail

061 425 02 90
061 426 45 34
gniezno.wrpo@wielkopolskie.pl

starostwo Powiatowe  
w jarocinie

lokalny Punkt informacyjny 
funduszy europejskich w jarocinie

al. Niepodległości 10/12
63-200 Jarocin

infolinia
faks
e-mail

062 747 19 74
062 747 33 37
jarocin.wrpo@wielkopolskie.pl

starostwo Powiatowe  
w kaliszu

lokalny Punkt informacyjny 
funduszy europejskich w kaliszu

ul. Plac św. Józefa 5
62-800 Kalisz

infolinia
faks
e-mail

062 501 42 03
062 757 26 22
kalisz.wrpo@wielkopolskie.pl

starostwo Powiatowe  
w kole

lokalny Punkt informacyjny 
funduszy europejskich w kole

ul. Sienkiewicza 21/23
62-600 Koło

infolinia
faks

063 261 78 11
kolo.wrpo@wielkopolskie.pl

starostwo Powiatowe  
w koninie

lokalny Punkt informacyjny 
funduszy europejskich w koninie

Al. 1 Maja 9
62-510 Konin

infolinia
faks
e-mail

063 240 32 76
063 240 32 23
konin.wrpo@wielkopolskie.pl

starostwo Powiatowe  
w lesznie

lokalny Punkt informacyjny 
funduszy europejskich w lesznie

ul. Kościuszki 4b
64-100 Leszno

infolinia

e-mail

065 525 69 66 
065 529 68 06
leszno.wrpo@wielkopolskie.pl

starostwo Powiatowe  
w Międzychodzie

lokalny Punkt informacyjny 
funduszy europejskich  
w Międzychodzie

ul. 17 Stycznia 143
64-400 Międzychód

infolinia
e-mail

095 748 87 48
miedzychod.wrpo@wielkopolskie.pl

starostwo Powiatowe  
w nowym Tomyślu

lokalny Punkt informacyjny 
funduszy europejskich  
w nowym Tomyślu

ul. Poznańska 33
64-300 Nowy Tomyśl

infolinia
faks
e-mail

061 442 66 76
061 442 35 89
nowytomysl.wrpo@wielkopolskie.pl

starostwo Powiatowe  
w ostrzeszowie

lokalny Punkt informacyjny 
funduszy europejskich  
w ostrzeszowie

ul. Zamkowa 31
63-500 Ostrzeszów

infolinia
faks
e-mail

062 732 07 45
062 730 17 71
ostrzeszow.wrpo@wielkopolskie.pl

starostwo Powiatowe  
w Pile

lokalny Punkt informacyjny 
funduszy europejskich w Pile

al. Niepodległości 33/35
64-920 Piła

infolinia
faks
e-mail

067 210 94 83
067 210 94 83
pila.wrpo@wielkopolskie.pl

starostwo Powiatowe  
w wągrowcu

lokalny Punkt informacyjny 
funduszy europejskich w wągrowcu

ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

infolinia
faks
e-mail

067 268 05 08
067 262 78 88
wagrowiec.wrpo@wielkopolskie.pl

województwo zachodniopomorskie 

urząd Marszałkowski województwa 
zachodniopomorskiego

Główny Punkt informacyjny  
funduszy europejskich  
w szczecinie

ul. Starzyńskiego 3/4
70-506 Szczecin

infolinia
e-mail

0 800 34 55 34 
gpi@wzp.pl

urząd Marszałkowski województwa 
zachodniopomorskiego

filia Głównego Punktu  
informacyjnego

ul. Gen. Andersa 34
75-950 Koszalin

tel./faks
e-mail

094 342 85 04
gpi-koszalin@wzp.pl

starostwo Powiatowe  
w Pyrzycach

lokalny Punkt informacyjny 
funduszy europejskich  
w Pyrzycach

ul. Lipiańska 4
74-200 Pyrzyce

tel./faks
e-mail

091 570 16 80
lpi@pyrzyce.pl

starostwo Powiatowe  
w szczecinku

lokalny Punkt informacyjny 
funduszy europejskich  
w szczecinku

ul. 28 Lutego 16
78-400 Szczecinek

tel./faks
e-mail

094 372 92 50
lpi@powiat.szczecinek.pl

starostwo Powiatowe  
w Świdwinie

lokalny Punkt informacyjny 
funduszy europejskich  
w Świdwinie

ul. Mieszka I nr 16
78-300 świdwin

tel./faks
e-mail

094 365 03 36
lpi@powiatswidwinski.pl

starostwo Powiatowe  
w Gryficach

lokalny Punkt informacyjny 
funduszy europejskich  
w Gryficach

Plac Zwycięstwa 37
72-300 Gryfice

telefon
faks
e-mail

091 384 64 50 wew. 443
091 384 27 31
lpi@gryfice.pl
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Programy Operacyjne

Rodzaj  
projektu

Nazwa  
działania

Wartość projektu / 
wydatków kwalifikowanych

Poziom  
dofinansowania

Dodatkowe uwagi / 
konkursy 2010*

inwestycje  
innowacyjne

4.4 „nowe inwestycje 
o wysokim potencjale 
innowacyjnym” Po iG

Wartość wydatków 
kwalifikowanych: 
• min. 8 mln PLN
• max 160 mln PLN

część inwestycyjna: 
• zgodnie z mapą pomocy regionalnej w Polsce 

na lata 2007-2013 (30%-70%) 
• max 40 mln PLN

komponent doradczy:
• 50% – tylko MśP 

komponent szkoleniowy**:
• 45% kosztów szkoleń – małe przedsiębiorstwa
• 35% kosztów szkoleń – średnie przedsiębiorstwa
• 25% kosztów szkoleń – duże przedsiębiorstwa
• max 1 mln PLN

konkursy w 2010r.
• III kwartał 2010

4.5.1 „wsparcie inwestycji 
w sektorze produkcyjnym” 
Po iG

Wartość wydatków 
kwalifikowanych:
• min. 160 mln PLN

25% (planowane zwiększenie do 30%) konkursy w 2010r.
• konkurs otwarty

wzornictwo  
przemysłowe  
i produkcja

4.2 „stymulowanie 
działalności b+r 
przedsiębiorstw oraz wsparcie 
w zakresie wzornictwa 
przemysłowego” Po iG

Całkowita wartość projektu:
• max 50 mln EUR

Wartość wydatków 
kwalifikowanych: 
• min. 400 tys. PLN

część inwestycyjna: 
• zgodnie z mapą pomocy regionalnej w Polsce 

na lata 2007-2013 (30%-70%)
• max 21 mln PLN 

komponent doradczy:
• 50%
• max 600 tys. PLN

komponent szkoleniowy**:
• 45% kosztów szkoleń – małe przedsiębiorstwa
• 35% kosztów szkoleń – średnie przedsiębiorstwa
• 25% kosztów szkoleń – duże przedsiębiorstwa
• max 1 mln PLN

Możliwe zamknięcie 
naboru, gdy kwota 
dofinansowania 
w ramach złożonych 
wniosków przekracza 
150 % budżetu w danej 
rundzie. 

konkursy w 2010 r.
• I kwartał 2010
• III kwartał 2010

badania i rozwój 1.4 „wsparcie projektów 
celowych”  
(faza i) Po iG,

4.1 „wsparcie wdrożeń 
wyników prac b+r”  
(faza ii) Po iG

wartość całego projektu  
(faza i+ii):
• max 50 mln EUR

wartość wydatków 
kwalifikowanych 
w województwach: łódzkim, 
mazowieckiem, lubelskim, 
podlaskim, warmińsko-
mazurskim, kujawsko-
pomorskim, podkarpackim 
(faza i):
• min. 400 tys. PLN 

część badawcza (faza i):
• 50% – badania przemysłowe  

(premia: +10 pp dla średnich i +20 pp 
dla małych przedsiębiorstw)

• 25% – prace rozwojowe  
(premia: +10 pp dla średnich i +20 pp 
dla małych przedsiębiorstw)

• max 7,5 mln EUR

część wdrożeniowa (faza ii):
• zgodnie z mapą pomocy regionalnej w Polsce 

na lata 2007-2013 (30%-70%)
• max 20 mln PLN

komponent doradczy:
• 50% – tylko MśP

• Kwalifikowane są 
projekty, składające się 
z dwóch faz: badawczej, 
obejmującej badania 
przemysłowe 
i prace rozwojowe 
wdrożeniowej;

• Możliwe zamknięcie 
naboru, gdy kwota 
dofinansowania 
w ramach złożonych 
wniosków przekracza 
120% budżetu w danej 
rundzie. 

konkursy w 2010 r.
• II kwartał 2010
• IV kwartał 2010

4.2 „stymulowanie 
działalności b+r 
przedsiębiorstw oraz wsparcie 
w zakresie wzornictwa 
przemysłowego” Po iG

całkowita wartość projektu:
• max 50 mln EUR

całkowita wartość kosztów 
kwalifikowanych:
• 2 mln PLN

część inwestycyjna: 
• zgodnie z mapą pomocy regionalne w Polsce 

na lata 2007-13
• max 1,4 mln PLN 

komponent doradczy:
• 50% 
• max 100 tys. PLN

komponent szkoleniowy**:
• 45% kosztów szkoleń – małe przedsiębiorstwa,
• 35% kosztów szkoleń – średnie 

przedsiębiorstwa,
• 25% kosztów szkoleń – duże przedsiębiorstwa 
• max. 100 tyś PLN 

Ciągły nabór wniosków – 
do wyczerpania alokacji 
rocznej

konkursy w 2010 r.
• I kwartał 2010
• III kwartał 2010

4.5.2 „wsparcie inwestycji 
w sektorze usług 
nowoczesnych” Po iG

• centra badawczo-rozwojowe  
– min. 2 mln PLN

• Brak ograniczeń dla 
pozostałych projektów

część inwestycyjna: 
• 30%, 
• CBR zgodnie z mapą pomocy regionalnej 

w Polsce na lata 2007-13 (30%–70%)

komponent doradczy:
• 50%
• max 600 tys. PLN

komponent szkoleniowy**:
• 45% kosztów szkoleń – małe przedsiębiorstwa
• 35% kosztów szkoleń – średnie przedsiębiorstwa
• 25% kosztów szkoleń – duże przedsiębiorstwa
• max 2 mln EUR

konkursy w 2010 r.
• konkurs otwarty

I. Programy centralne
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Programy Operacyjne

Rodzaj  
projektu

Nazwa  
działania

Wartość projektu / 
wydatków kwalifikowanych

Poziom  
dofinansowania

Dodatkowe uwagi / 
konkursy 2010*

e-biznes 8.1 „wspieranie działalności 
gospodarczej w dziedzinie 
gospodarki elektronicznej” 
Po iG

wartość wydatków 
kwalifikowanych: 
• min. 20 tys. PLN
• max 1 mln PLN

Projekt: 
• 85% (pomoc de minimis)

Dla mikro i małych 
przedsiębiorstw 
prowadzących 
działalność nie dłużej 
niż 1 rok 

konkursy w 2010 r.
• I kwartał 2010

8.2 „wspieranie wdrażania 
elektronicznego biznesu typu 
b2b” Po iG

nie określono minimalnej  
i/lub maksymalnej wartości

część inwestycyjna: 
• zgodnie z mapą pomocy regionalnej w Polsce 

na lata 2007-2013
• min. 20 tys. PLN
• max 2 mln PLN

wynagrodzenie personelu:
• max 85% wydatków poniesionych 

na wynagrodzenia
• max 10% kosztów kwalifikowanych projektu 

(pomoc de minimis)

komponent doradczy:
• 50% 

komponent szkoleniowy:
• 45% wydatków poniesionych na szkolenia, 
• intensywność wsparcia zwiększa się o 10% 

w odniesieniu do pracowników w szczególnie 
niekorzystnej sytuacji lub niepełnosprawnych 

Wyłącznie dla MśP

konkursy w 2010 r.
• I kwartał 2010

szkolenia 
Projekty 
ponadregionalne

Poddziałanie 2.1.1 
„rozwój kapitału ludzkiego 
w przedsiębiorstwach” Po kl

wartość projektu:
• min. 400 tys. PLN 
• max 15 mln PLN – projekty 

otwarte i studia podyplomowe 

szkolenia ogólne**:
• 80% – małe przedsiębiorstwa
• 70% – średnie przedsiębiorstwa 
• 60% – duże przedsiębiorstwa 

szkolenia specjalistyczne:
• 45% – małe przedsiębiorstwa
• 35% – średnie przedsiębiorstwa
• 25% – duże przedsiębiorstwa 
• max 2 mln EUR

doradztwo: 
• 50% (pomoc de minimis – duże 

przedsiębiorstwa) 

cross-financing (zakup środków trwałych):
• 50%

Dla podmiotów lub ich 
grup, posiadających 
struktury organizacyjne 
w przynajmniej 
2 województwach
(uczestnicy szkoleń 
wykonują pracę 
w ramach struktur 
organizacyjnych 
przedsiębiorstwa, 
znajdujących się 
w co najmniej 
2 województwach)

szkolenia 
Projekty 
regionalne

Poddziałanie 8.1.1 
„wspieranie rozwoju  
kwalifikacji zawodowych 
i doradztwo dla 
przedsiębiorstw” Po kl

wartość projektu:
• min. 50 tys. PLN

szkolenia ogólne**:
• 80% – małe przedsiębiorstwa
• 70% – średnie przedsiębiorstwa 
• 60% – duże przedsiębiorstwa 

szkolenia specjalistyczne:
• 45% – małe przedsiębiorstwa
• 35% – średnie przedsiębiorstwa
• 25% – duże przedsiębiorstwa 
• max 2 mln EUR

doradztwo: 
• 50% (pomoc de minimis – duże 

przedsiębiorstwa) 

cross-financing (zakup środków trwałych):
• 50%

Dla przedsiębiorstw 
lub grup 
przedsiębiorstw, 
działających w jednym 
regionie (województwie)
(uczestnicy szkoleń 
wykonują pracę 
w ramach struktur 
organizacyjnych 
przedsiębiorstwa, 
znajdujących 
się w jednym 
województwie)

dostosowanie 
przedsiębiorstw 
do wymogów 
ochrony 
środowiska

4.1 „wsparcie systemów 
zarządzania środowiskowego” 
Po iŚ

wartość projektu:
• min. 8 mln PLN (w przypadku 

MśP) z województw: 
dolnośląskiego, 
kujawsko-pomorskiego, 
lubelskiego, lubuskiego, 
łódzkiego, małopolskiego, 
pomorskiego, śląskiego 
i zachodniopomorskiego

• max 400 tys. PLN (pomoc de minimis) W pierwszym konkursie, 
przeprowadzonym 
w 2008 r., wyczerpano 
niemal całą alokację, 
przewidzianą na ten 
priorytet, z wyjątkiem 
działania 4.1 „Wsparcie 
systemów zarządzania 
środowiskowego”
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Programy Operacyjne

Rodzaj  
projektu

Nazwa  
działania

Wartość projektu / 
wydatków kwalifikowanych

Poziom  
dofinansowania

Dodatkowe uwagi / 
konkursy 2010*

odnawialne 
źródła energii 
(oze)

9.4 „wytwarzanie energii 
ze źródeł odnawialnych” Po iŚ

wartość projektu:
• min. 20 mln PLN
• min. 10 mln PLN – wytwarzanie 

energii elektrycznej z biomasy 
lub biogazu, budowa lub 
rozbudowa małych elektrowni 
wodnych

• inwestycje regionalne – zgodnie z mapą 
pomocy regionalnej w Polsce na lata 2007-13 
(30%–70%)

• max 40 mln PLN

Inwestycje 
w technologie starsze 
niż 3 lata, bądź takie, 
których stopień 
rozprzestrzenienia 
w danej branży 
na świecie 
przekracza 15%

9.5 „wytwarzanie biopaliw 
ze źródeł odnawialnych”  
Po iŚ

wartość projektu:
• min. 20 mln PLN

• Zgodnie z mapą pomocy regionalnej w Polsce 
na lata 2007-13 (30%–70%)

• max 30 mln PLN

Inwestycje 
w technologie starsze 
niż 3 lata, bądź takie, 
których stopień 
rozprzestrzenienia 
w danej branży 
na świecie 
przekracza 15%

9.6 „sieci ułatwiające 
odbiór energii ze źródeł 
odnawialnych” Po iŚ

wartość projektu:
• min. 20 mln PLN

• Zgodnie z mapą pomocy regionalnej w Polsce 
na lata 2007-13 (30%–70%)

Inwestycje 
w technologie starsze 
niż 3 lata, bądź takie, 
których stopień 
rozprzestrzenienia 
w danej branży 
na świecie 
przekracza 15%

10.3 „rozwój przemysłu 
dla odnawialnych źródeł 
energii” Po iŚ

wartość projektu:
• min. 20 mln PLN

• Zgodnie z mapą pomocy regionalnej w Polsce 
na lata 2007-13 (30%–70%)

• max 30 mln PLN

Inwestycje 
w technologie starsze 
niż 3 lata, bądź takie, 
których stopień 
rozprzestrzenienia 
w danej branży 
na świecie 
przekracza 15%

wytwarzanie 
energii, w tym 
kogeneracja

9.1„wysokosprawne 
wytwarzanie energii” Po iŚ

wartość projektu:
• min. 10 mln PLN

• 20 %
• max 30 mln PLN – jednostki wykorzystujące 

nieodnawialne źródła energii 

Inwestycje 
w technologie starsze 
niż 3 lata, bądź takie, 
których stopień 
rozprzestrzenienia 
w danej branży 
na świecie 
przekracza 15%

rozwój 
produktów 
rolnych

działanie (kod 123) 
„zwiększanie wartości dodanej 
podstawowej produkcji rolnej 
i leśnej” Prow

wartość wydatków 
kwalifikowanych: 
• min. 200 tys. PLN

• 25% – duże przedsiębiorstwa  
(zatrudniające poniżej 750 osób lub o obrotach 
poniżej równowartości w PLN 200 mln EUR)

• 40% – mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa
• 50% – mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa 

pod warunkiem:
• nabycia co najmniej 25% ogólnej ilości 

produktów rolnych, na podstawie umów 
długoletnich, z grupami producentów 
rolnych lub

• działalności w formie takiej grupy 
lub realizacja projektu, dotyczącego 
przetwarzania produktów rolnych, które są 
wykorzystywane na cele energetyczne

• max 20 mln PLN
• min. 100 tys. PLN

Tryb przyjmowania 
wniosków: konkurs 
otwarty. Nabór zostaje 
wstrzymany następnego 
dnia po dniu, w którym 
kwota zgłoszonych 
wniosków osiągnie co 
najmniej 120% środków, 
przewidzianych na 
konkurs w danym roku.

udział w targach 
i misjach 
zagranicznych

6.1 „Paszport do eksportu” 
Po iG

nie określono minimalnej  
i/lub maksymalnej wartości

usługi doradcze
• 80%
• max. 200 tys. PLN,

wybrany instrument wsparcia  
(np. udział w targach)
• 50%
• max. 10 tys. 

Wyłącznie dla MśP

konkursy w 2010 r.
• I kwartał 2010
• II kwartał 2010
• III kwartał 2010

rozwój 
transportu 
intermodalnego

7.4 „rozwój transportu 
intermodalnego” Po iŚ

wartość projektu:
• min. 20 mln PLN

• 30% – nabycie sprzętu, systemów 
informatycznych i logistycznych

• 50% – infrastruktura, prace projektowe

Tryb przyjmowania 
wniosków: konkurs 
zamknięty, z określonymi 
datami przyjmowania 
wniosków
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Województwo dolnośląskie

Rodzaj  
projektu

Nazwa  
działania

Wartość wydatków  
kwalifikowanych

Poziom  
dofinansowania

Dodatkowe uwagi /  
konkursy 2010*

inwestycje

e-biznes 

dostosowanie 
do wymogów 
ochrony 
środowiska

1.1 „inwestycje dla przedsiębiorstw”, 
schematy:
• 1.1 a „Dotacje inwestycyjne 

dla MśP, wspierające innowacyjność 
produktową i procesową, w tym 
innowacyjność o charakterze 
regionalnym, zgodną z Dolnośląską 
Strategią Innowacji (z wyłączeniem 
projektów z zakresu turystyki)

• 1.1 b „Dotacje inwestycyjne 
dla MśP, wdrażających technologie 
informacyjne”

• 1.1 e „Dotacje inwestycyjne, 
wspierające rozwój 
mikroprzedsiębiorstw, prowadzących 
działalność gospodarczą do 2 lat”

• 1.1 f „Dotacje inwestycyjne, 
dostosowujące MśP do wymogów, 
wynikających z prawa krajowego 
i wspólnotowego, w zakresie ochrony 
środowiska oraz projekty w zakresie 
zwiększania efektywności energetycznej”

Mikroprzedsiębiorstwa 
prowadzące działalność 
do 2 lat:
• min. 40 tys. PLN
• max 800 tys. PLN

Pozostałe MŚP:
• min. 100 tys. PLN 
• max 8 mln PLN

• zgodnie z mapą pomocy 
regionalnej w Polsce  
na lata 2007-2013

• tylko MśP
• możliwość dofinansowania 

doradztwa i szkoleń

konkursy w 2010 r.
• 1.1 a – III kwartał 2010
• 1.1 b – nieplanowany
• 1.1 e – I kwartał 2010
• 1.1 f – nieplanowany

badania i rozwój 1.1 „inwestycje dla przedsiębiorstw”, 
schemat:
• 1.1 c „Dotacje inwestycyjne 

dla przedsiębiorstw, związane 
z prowadzeniem działalności 
badawczo-rozwojowej”

• min. 50 tys. PLN 
• max 400 tys. PLN

• zgodnie z mapą pomocy 
regionalnej w Polsce na lata 
2007-2013

• wszystkie przedsiębiorstwa
• możliwość dofinansowania 

doradztwa i szkoleń

konkursy w 2010 r.
• IV kwartał 2010

oze 5.1 „odnawialne źródła energii” • min. 300 tys. PLN
• max 10 mln PLN 

• zgodnie z mapą pomocy 
regionalnej w Polsce 
na lata 2007-2013 
(Na podstawie Rozporządzenia 
Ministra Gospodarki 
z 3.02.2009 r. w sprawie 
udzielania pomocy publicznej 
na inwestycje w zakresie 
budowy lub rozbudowy 
jednostek wykorzystujących 
energię lub ciepło z OZE)***

• możliwość dofinansowania 
doradztwa

• o wsparcie ubiegać się mogą 
przedsiębiorcy sektora 
energetyki i ciepłownictwa 
(PKD 35.11 i 35.3)

konkursy w 2010 r.
• II kwartał 2010

energetyka 5.3 „ciepłownictwo i kogeneracja” • min. 500 tys. PLN  
– max 20 mln PLN 

• min. 500 tys. PLN  
– max 10 mln PLN: projekty 
z zakresu budowy, modernizacji 
ciepłowni oraz produkcji 
ciepła i energii elektrycznej 
w wysokosprawnej kogeneracji

• zgodnie z mapą pomocy 
regionalnej w Polsce  
na lata 2007-2013 
(na podstawie rozporządzenia 
w sprawie energetyki)

• możliwość dofinansowania 
doradztwa

• o wsparcie ubiegać się 
mogą przedsiębiorcy 
z zakresu wytwarzania 
energii elektrycznej i ciepła 
(PKD 35.11 i 35.3)

konkursy w 2010 r.
• nieplanowany

Targi i misje 
gospodarcze

1.2 „doradztwo dla firm oraz wsparcie 
dla instytucji otoczenia biznesu”,  
schemat:
• 1.2 c „Dotacje dla MśP w zakresie 

nawiązywania kontaktów 
gospodarczych”

• min. 10 tys. PLN
• max 100 tys. PLN

• 50% • MśP

konkursy w 2010 r.
• II kwartał 2010

usługi doradcze 1.2 „doradztwo dla firm oraz wsparcie 
dla instytucji otoczenia biznesu”,  
schematy:
• 1.2 a „Dotacje na doradztwo dla MśP”
• 1.2 b „Dotacje na doradztwo dla 

przedsiębiorstw w zakresie B+R 
i innowacyjności”

• min. 10 tys. PLN
• max 400 tys. PLN

• 50% • MśP
• duże przedsiębiorstwa tylko 

w przypadku doradztwa B+R 
i w zakresie innowacyjności 

konkursy w 2010 r.
• 1.2 a – nieplanowany
• 1.2 b – nieplanowany

Projekty z zakresu 
turystyki 
i hotelarstwa

1.1 „inwestycje dla przedsiębiorstw”, 
schematy:
• 1.1 d 1 „Dotacje inwestycyjne dla MśP, 

zwiększające atrakcyjność turystyczną 
regionu (realizowane będą projekty, 
wpisujące się w Program Rozwoju Turystyki 
dla Województwa Dolnośląskiego)”

• 1.1 d 2 „Dotacje inwestycyjne 
dla przedsiębiorstw, prowadzących 
działalność uzdrowiskową, 
zlokalizowanych w miejscowościach 
uzdrowiskowych”

• min. 100 tys. PLN
• max 8 mln PLN

• zgodnie z mapą pomocy 
regionalnej w Polsce na lata 
2007-2013

• Działanie 1.1 D1 – 
MśP z wyłączeniem 
mikroprzedsiębiorstw, 
działających do 2 lat

• Działanie 1.1 D2 –  
MśP i duże przedsiębiorstwa

konkursy w 2010 r.
• 1.1 d1 – nieplanowany
• 1.1 d2 – I kwartał 2010

II. Programy regionalne
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Województwo kujawsko-pomorskie

Rodzaj  
projektu

Nazwa  
działania

Wartość wydatków  
kwalifikowanych

Poziom  
dofinansowania

Dodatkowe uwagi /  
konkursy 2010*

inwestycje 5.2 „wsparcie inwestycji 
przedsiębiorstw”, 
schematy:
•  5.2.1 „Wsparcie inwestycji 

mikroprzedsiębiorstw”
•  5.2.2 „Wsparcie inwestycji 

przedsiębiorstw”

schemat 5.2.1:
• min. 75 tys. PLN
• max 500 tys. PLN

schemat 5.2.2:
• min. 500 tys. PLN – mikro 

i duże przedsiębiorstwa
• min. 100 tys. PLN – małe 

i średnie przedsiębiorstwa
• max 8 mln PLN

• zgodnie z mapą pomocy 
regionalnej w Polsce  
na lata 2007-2013

• min. 300 tys. PLN – 
mikroprzedsiębiorstwa objęte 
Programem Rozwój Obszarów 
Wiejskich

• możliwość dofinansowania 
doradztwa

• wsparcie tylko dla MśP
• mikro i małe przedsiębiorstwa 

– wymóg prowadzenia 
działalności przez min. 12 
miesięcy

konkursy w 2010 r.
• 5.2.1 – I kwartał 2010
• 5.2.2 – nie planowany

badania i rozwój 5.4 „wzmocnienie regionalnego 
potencjału badań i rozwoju 
technologii”

• max 4 mln PLN  
– infrastruktura B+R

• max 400 tys. PLN – projekty 
celowe oraz zakup środków 
trwałych do prowadzenia 
prac B+R

• zgodnie z mapą pomocy 
regionalnej w Polsce  
na lata 2007-2013

• możliwość dofinansowania 
doradztwa

• wsparcie dla przedsiębiorstw, 
mających siedzibę 
i prowadzących 
działalność gospodarczą 
na terenie województwa 
oraz działających przez 
co najmniej 12 miesięcy

konkursy w 2010 r.
• II kwartał 2010

e-biznes 4.3 „rozwój komercyjnych e-usług” nie określono minimalnej  
i/lub maksymalnej wartości

• zgodnie z mapą pomocy 
regionalnej w Polsce  
na lata 2007-2013

• max 500 tys. PLN

• możliwość dofinansowania 
doradztwa i szkoleń

• wsparcie tylko dla MśP
• mikro i małe przedsiębiorstwa 

– wymóg prowadzenia 
działalności przez min. 
12 miesięcy

konkursy w 2010 r.
• I kwartał 2010

dostosowanie 
do wymogów 
ochrony 
środowiska

5.3 „wspieranie przedsiębiorstw 
w zakresie dostosowania 
do wymogów ochrony środowiska”

• max 8 mln PLN • zgodnie z mapą pomocy 
regionalnej w Polsce  
na lata 2007-2013

• wsparcie dla MśP, mających 
siedzibę i prowadzących 
działalność gospodarczą 
na terenie województwa 
oraz działających przez 
co najmniej 12 miesięcy

konkursy w 2010 r.
• nie planowany

Targi i misje 
gospodarcze

5.5 „Promocja i rozwój markowych 
produktów”

• max 100 tys. PLN 
dla indywidualnego 
przedsiębiorcy – targi 
i wystawy

• max 40 tys. PLN 
dla indywidualnego 
przedsiębiorcy – misje 
gospodarcze

• max 40 tys. PLN – działania 
informacyjno-promocyjne

• zgodnie z mapą pomocy 
regionalnej w Polsce  
na lata 2007-2013

• wsparcie dla przedsiębiorstw, 
mających siedzibę 
i prowadzących 
działalność gospodarczą 
na terenie województwa 
oraz działających powyżej 
12 miesięcy

konkursy w 2010 r.
• I kwartał 2010

Projekty z zakresu 
turystyki 
i hotelarstwa

6.2 „rozwój usług turystycznych 
i uzdrowiskowych”

nie określono minimalnej  
i/lub maksymalnej wartości

• zgodnie z mapą pomocy 
regionalnej w Polsce  
na lata 2007-2013

• wsparcie dla przedsiębiorstw, 
mających siedzibę 
i działających na terenie 
województwa kujawsko-
pomorskiego

konkursy w 2010 r.
• I kwartał 2010
• IV kwartał 2010
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Województwo lubelskie

Rodzaj  
projektu

Nazwa  
działania

Wartość wydatków  
kwalifikowanych

Poziom  
dofinansowania

Dodatkowe uwagi /  
konkursy 2010*

inwestycje

e-biznes

1.1 „dotacje dla nowo powstałych 
mikroprzedsiębiorstw”

1.2 „dotacje inwestycyjne  
dla mikroprzedsiębiorstw”

1.3 „dotacje inwestycyjne  
dla małych i średnich 
przedsiębiorstw”

działanie 1.1
• min. 21,5 tys. PLN 

– max 8 mln PLN: 
mikroprzedsiębiorstwa 
prowadzące działalność 
gospodarczą do 2 lat

działanie 1.2
• min. 42,5 tys. PLN  

– max 8 mln PLN: 
mikroprzedsiębiorstwa 
prowadzące działalność 
gospodarczą powyżej 2 lat

działanie 1.3
• min. 143 tys. PLN  

– max 8 mln PLN: małe 
i średnie przedsiębiorstwa

• zgodnie z mapą pomocy 
regionalnej w Polsce  
na lata 2007-2013

działanie 1.1
• min. 15 tys. PLN – 

max 500 tys. PLN: 
mikroprzedsiębiorstwa 
prowadzące działalność 
gospodarczą do 2 lat

działanie 1.2
• min. 30 tys. PLN  

– max 1 mln PLN: 
mikroprzedsiębiorstwa 
prowadzące działalność 
gospodarczą powyżej 2 lat

działanie 1.3
• min. 85 tys. PLN  

– max 2 mln PLN: małe 
i średnie przedsiębiorstwa

• tylko MśP
• e-biznes: wsparcie dla mikro 

i małych przedsiębiorstw, 
prowadzących działalność 
gospodarczą przez min. 
12 miesięcy oraz średnich 
bez ograniczeń 

• wsparcie realizacji 
procesów biznesowych, 
obejmujących maksymalnie 
2 przedsiębiorstwa

• preferowane będą innowacyjne 
przedsięwzięcia

konkursy w 2010 r.
• 1.1 – II i IV kwartał 2010
• 1.2 – IV kwartał 2010
• 1.3 – III kwartał 2010

badania i rozwój 1.6 „badania i nowoczesne 
technologie w strategicznych  
dla regionu dziedzinach”

• min. 40 tys. PLN
• max 400 tys. PLN

• zgodnie z mapą pomocy 
regionalnej w Polsce  
na lata 2007-2013

• min. 28 tys. PLN
• max 280 tys. PLN

• tylko MśP
• obejmuje rozwój działalności 

B+R w przedsiębiorstwie 
(aparatura)

konkursy w 2010 r.
• III kwartał 2010

dostosowanie 
przedsiębiorstw 
do wymogów 
ochrony 
środowiska

oze

energetyka

1.4 „dotacje inwestycyjne 
w zakresie dostosowania 
przedsiębiorstw do wymogów 
ochrony środowiska oraz w zakresie 
odnawialnych źródeł energii”, 
schematy:
• 1.4 a „Wsparcie inwestycyjne 

dla przedsiębiorstw w zakresie:
• wdrażania systemów zarządzania 

środowiskowego
• uzyskania lub utrzymania 

pozwolenia zintegrowanego
• gospodarki wodno-ściekowej
• ochrony powietrza 
• gospodarki odpadami, w tym 

przemysłowymi i niebezpiecznymi”
• 1.4 b „Inwestycje w zakresie 

produkcji i wykorzystania energii 
ze źródeł odnawialnych”

• min. 143 tys. Pln – 
max 10 mln Pln: 
• wytwarzanie energii 

elektrycznej z biomasy 
lub biogazu 

• małe elektrownie wodne
• małe i średnie jednostki 

wytwarzania energii 
elektrycznej i ciepła 
w skojarzeniu

• min. 143 tys. Pln – 
max 20 mln Pln:
• infrastruktura do produkcji 

i przesyłu energii 
odnawialnej; 

• nowoczesne technologie 
w OZE

• sieci elektroenergetyczne, 
umożliwiające przyłączanie 
OZE 

• sieci ciepłownicze
• pozostałe max 8 mln Pln 

• zgodnie z mapą pomocy 
regionalnej w Polsce  
na lata 2007-2013

• min. 85 tys. PLN
• max 4 mln PLN

• tylko MśP

konkursy w 2010 r.
• 1.4 a – nieplanowany
• 1.4 b – IV kwartał 2010

Targi i misje 
gospodarcze

2.4 „Marketing gospodarczy”, 
schemat: 
• 2.4 a „Udział przedsiębiorstw 

z sektora MśP w wystawach, targach 
(w tym zagranicznych) i misjach 
gospodarczych za granicą”

• min. 20 tys. PLN
• max 200 tys. PLN

• 50%
• min. 10 tys. PLN
• max 50 tys. PLN

• tylko MśP

konkursy w 2010 r.
• II kwartał 2010
• IV kwartał 2010

usługi doradcze 1.7 „wzrost konkurencyjności 
przedsiębiorstw przez doradztwo”

• min. 20 tys. PLN
• max 500 tys. PLN

• 50%
• min. 10 tys. PLN
• max 250 tys. PLN

• tylko MśP
• usługi doradcze mogą 

być świadczone przez 
akredytowanych wykonawców

konkursy w 2010 r.
• I kwartał 2010

Projekty z zakresu 
turystyki 
i hotelarstwa

1.5 „dotacje inwestycyjne 
w dziedzinie turystyki”

• min. 143 tys. PLN
• max 8 mln PLN

• zgodnie z mapą pomocy 
regionalnej w Polsce  
na lata 2007-2013

• min. 71 tys. PLN
• max 2 mln PLN

• projekty dużych 
przedsiębiorców, gdy wiążą 
się ze znaczną korzyścią 
dla regionu

konkursy w 2010 r.
• nieplanowany
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Województwo lubuskie

Rodzaj  
projektu

Nazwa  
działania

Wartość wydatków  
kwalifikowanych

Poziom  
dofinansowania

Dodatkowe uwagi /  
konkursy 2010*

inwestycje

e-biznes

dostosowanie 
do wymogów 
ochrony 
środowiska

2.1 „Mikroprzedsiębiorstwa”

2.2 „Poprawa konkurencyjności 
małych i średnich przedsiębiorstw 
poprzez inwestycje”

• min. 300 tys. PLN  
– mikroprzedsiębiorstwa 
objęte Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich

• max 8 mln PLN

• 50%
• max 2 mln PLN  

– mikroprzedsiębiorstwa
• max 4 mln PLN – małe i średnie 

przedsiębiorstwa

• możliwość dofinansowania 
doradztwa i szkoleń

• tylko MśP
• e-biznes: wsparcie dla mikro 

i małych przedsiębiorstw, 
prowadzących działalność 
gospodarczą przez min. 
12 miesięcy oraz średnich 
bez ograniczeń

konkursy w 2010 r.
• 2.1 – nieplanowany
• 2.2 – nieplanowany

badania i rozwój 2.4 „Transfer badań, nowoczesnych 
technologii i innowacji ze świata 
nauki do przedsiębiorstw”

• max 400 tys. PLN – zakup 
środków trwałych, 
niezbędnych do prowadzenia 
prac B+R

• max 4 mln PLN – inwestycje 
w infrastrukturę B+R

• zgodnie z mapą pomocy 
regionalnej w Polsce na lata 
2007-2013

• możliwość dofinansowania 
doradztwa

• tylko MśP

konkursy w 2010 r.
• nieplanowany

oze

energetyka

3.2 „Poprawa jakości powietrza, 
efektywności energetycznej 
oraz rozwój i wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii”

oze:
• max 4 mln PLN – małe 

elektrownie wodne 
• max 10 mln PLN – energia 

odnawialna z biomasy 
lub biogazu 

• max 20 mln PLN – energia 
odnawialna wiatrowa, 
słoneczna, hydroelektryczna, 
geotermalna i inna

energetyka:
• max 8 mln PLN – sieci 

dystrybucji gazu
• max 10 mln PLN – efektywność 

energetyczna, kogeneracja 
i zarządzanie energią

• max 20 mln PLN – sieci 
dystrybucji energii 
elektrycznej oraz istniejące 
sieci ciepłownicze

• zgodnie z mapą pomocy 
regionalnej w Polsce na lata 
2007-2013 (na podstawie 
rozporządzenia w sprawie 
energetyki)

• wszystkie przedsiębiorstwa

konkursy w 2010 r.
• nieplanowany

Targi i misje 
gospodarcze

usługi doradcze 

2.3 „Poprawa konkurencyjności 
przedsiębiorstw poprzez doradztwo 
i wsparcie działań marketingowych”

nie określono minimalnej  
i/lub maksymalnej wartości

Targi i misje
• 50%
• min. 2,5 tys. PLN
• max 20 tys. PLN

Projekty doradcze
• 50%
• min. 2,5 tys. PLN
• max 30 tys. PLN

• tylko MśP
• udział w targach krajowych 

i zagranicznych 

konkursy w 2010 r.
• I kwartał 2010
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Województwo łódzkie

Rodzaj  
projektu

Nazwa  
działania

Wartość wydatków  
kwalifikowanych

Poziom  
dofinansowania

Dodatkowe uwagi /  
konkursy 2010*

inwestycje 

dostosowanie 
przedsiębiorstw 
do wymogów 
ochrony 
środowiska

iii.2 „Podnoszenie innowacyjności 
i konkurencyjności 
przedsiębiorstw”

• max 8 mln PLN • zgodnie z mapą pomocy 
regionalnej w Polsce  
na lata 2007-2013

• wszystkie przedsiębiorstwa, 
prowadzące działalność 
gospodarczą  
przez min. 12 miesięcy

• możliwość dofinansowania 
doradztwa i szkoleń

konkursy w 2010 r.
• iii.2 bezpośrednie inwestycje 

w przedsiębiorstwach 
– I kwartał 2010

• iii.2 transport intermodalny 
– II kwartał 2010

e-biznes iV.3 „e-technologie  
dla przedsiębiorstw”

nie określono minimalnej i/
lub maksymalnej wartości

• zgodnie z mapą pomocy 
regionalnej w Polsce  
na lata 2007-2013

• możliwość dofinansowania 
doradztwa i szkoleń

• wsparcie tylko dla MśP
• mikro i małe przedsiębiorstwa 

– wymóg prowadzenia 
działalności przez 
min. 12 miesięcy

konkursy w 2010 r.
• I kwartał 2010
• III kwartał 2010

badania i rozwój iii.3 „rozwój b+r 
w przedsiębiorstwach”

• max 400 tys. PLN – projekty 
celowe oraz infrastruktura B+R

• 50% – badania przemysłowe 
(premia: +10pp dla średnich 
i +20pp dla małych 
przedsiębiorstw)

• 25% – badania 
przedkonkurencyjne 
(premia: +10pp dla średnich 
i +20pp dla małych 
przedsiębiorstw)

• rozwój działalności B+R  
– zgodnie z mapą pomocy 
regionalnej w Polsce  
na lata 2007-2013

• tylko MśP
• możliwość dofinansowania 

doradztwa i szkoleń

konkursy w 2010 r.
• IV kwartał 2010

oze

energetyka

ii.7 „elektroenergetyka”

ii.8 „Gazownictwo”

ii.9 „odnawialne źródła energii”

ii.10 „sieci ciepłownicze”

• max 20 mln Pln:
• infrastruktura do produkcji 

i przesyłu energii, w tym 
energii odnawialnej 

• nowoczesne technologie 
w OZE 

• produkcja biopaliw 
• sieci elektroenergetyczne, 

umożliwiające przyłączanie 
OZE

• budowa i przebudowa sieci 
ciepłowniczych

• max 10 mln Pln:
• wytwarzanie energii 

elektrycznej z biomasy 
lub biogazu 

• małe elektrownie wodne
• małe i średnie jednostki 

kogeneracji
• max 8 mln Pln:
• infrastruktura do dystrybucji 

gazu

• zgodnie z mapą pomocy 
regionalnej w Polsce na lata 
2007-2013 (na podstawie 
rozporządzenia w sprawie 
energetyki)

• wszystkie przedsiębiorstwa
• możliwość dofinansowania 

szkoleń, z wyjątkiem 
projektów, dotyczących sieci 
ciepłowniczych i kogeneracji

konkursy w 2010 r.
• ii.7 – III kwartał 2010
• ii.8 – III kwartał 2010
• ii.9 – II kwartał 2010
• ii.10 – IV kwartał 2010

Targi i misje 
gospodarcze

iii.2 „Podnoszenie innowacyjności 
i konkurencyjności 
przedsiębiorstw”

nie określono minimalnej i/
lub maksymalnej wartości

• 50% • tylko MśP

konkursy w 2010 r.
• I kwartał 2010

Projekty z zakresu 
turystyki 
i hotelarstwa

iii.5 „infrastruktura  
turystyczno-rekreacyjna”

nie określono minimalnej i/
lub maksymalnej wartości

• zgodnie z mapą pomocy 
regionalnej w Polsce  
na lata 2007-2013

• wszystkie przedsiębiorstwa

konkursy w 2010 r.
• nie ustalono terminu naboru
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Województwo małopolskie

Rodzaj  
projektu

Nazwa  
działania

Wartość wydatków  
kwalifikowanych

Poziom  
dofinansowania

Dodatkowe uwagi /  
konkursy 2010*

inwestycje

e-biznes

dostosowanie 
przedsiębiorstw 
do wymogów 
ochrony 
środowiska

2.1 „rozwój i podniesienie 
konkurencyjności przedsiębiorstw”

• max 8 mln PLN Mikroprzedsiębiorstwa:
• 40%
• min. 20 tys. PLN
• max 200 tys. PLN

Małe przedsiębiorstwa:
• 40%
• min. 100 tys. PLN
• max 1 mln PLN

Średnie przedsiębiorstwa:
• 30%
• min. 200 tys. PLN
• max 2 mln PLN

• premia: +5pp dla projektów 
zlokalizowanych na terenie 
o niskim wskaźniku 
przedsiębiorczości 

• tylko MśP
• e-biznes: w stosunku do mikro 

i małych przedsiębiorstw 
istnieje wymóg prowadzenia 
działalności przez min. 
12 miesięcy 

• wsparcie realizacji 
procesów biznesowych, 
obejmujących maksymalnie 
2 przedsiębiorstwa

konkursy w 2010 r.
• mikroprzedsiębiorstwa  

– III kwartał 2010
• małe przedsiębiorstwa  

– I kwartał 2010

badania i rozwój 2.2 „wsparcie komercjalizacji  
badań naukowych”

• max 400 tys. PLN schemat a – projekty 
badawcze:

• 50% – badania przemysłowe 
(premia: +10pp dla średnich 
i +20pp dla małych 
przedsiębiorstw)

• 25% – badania 
przedkonkurencyjne  
(premia: +10pp dla średnich 
i +20pp dla małych 
przedsiębiorstw)

• premia: +15pp za współpracę 
z organizacją badawczą, 
max 80%

schemat b – projekty 
inwestycyjne przedsiębiorstw 
z zakresu b+r:

• zgodnie z mapą pomocy 
regionalnej w Polsce na lata 
2007-2013 

• tylko MśP
• projekty realizowane są 

niezależnie dla obu schematów 
– konkursy ogłaszane będą 
oddzielnie 

• dla schematu A istnieje 
możliwość dofinansowania 
wynagrodzeń personelu B+R

• dla obu schematów istnieje 
możliwość dofinansowania 
doradztwa

konkursy w 2010 r.
• schemat a – II/III kwartał 2010
• schemat b – konkurs otwarty

oze

energetyka

7.2 „Poprawa jakości powietrza 
i zwiększenie wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii”

max 20 mln Pln:
• infrastruktura do produkcji 

i przesyłu energii odnawialnej
• nowoczesne technologie 

w zakresie OZE
• sieci elektroenergetyczne, 

umożliwiające przyłączanie 
OZE

• sieci ciepłownicze

max 10 mln Pln:
• wytwarzanie energii 

elektrycznej z biomasy 
lub biogazu

• małe elektrownie wodne
• małe i średnie jednostki 

wytwarzania energii 
elektrycznej i ciepła 
w skojarzeniu

• zgodnie z mapą pomocy 
regionalnej w Polsce  
na lata 2007-2013 (na 
podstawie rozporządzenia 
w sprawie energetyki) 

• min. 20 tys. PLN 
• max 5 mln PLN

• wszystkie przedsiębiorstwa
• możliwość dofinansowania 

wynagrodzeń pracowników 
zarządzających projektem

konkursy w 2010 r.
• I kwartał 2010

Projekty z zakresu 
turystyki 
i hotelarstwa

3.1 „rozwój infrastruktury 
turystycznej”

poddziałania: 
3.1 b „Inwestycje w obiekty 
i infrastrukturę uzdrowiskową”
3.1 c „Rozwój produktów i oferty 
turystycznej regionu”
3.1 d „Inwestycje w poprawę bazy 
noclegowej oraz przystosowanie 
obiektów zabytkowych do celów 
turystycznych”

nie określono minimalnej  
i/lub maksymalnej wartości

• 3.1 b, c 
• 40% – małe 

i mikroprzedsiębiorstwa
• 30% – średnie 

przedsiębiorstwa
• min. 500 tys. PLN 
• max 5 mln PLN
• 3.1 d 
• 50%
• min. 300 tys. PLN – MśP
• max 2 mln PLN

• tylko MśP

konkursy w 2010 r.
• nieplanowany
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Województwo mazowieckie

Rodzaj  
projektu

Nazwa  
działania

Wartość wydatków  
kwalifikowanych

Poziom  
dofinansowania

Dodatkowe uwagi /  
konkursy 2010*

inwestycje 1.5 „rozwój przedsiębiorczości” • max 8 mln PLN • zgodnie z mapą pomocy 
regionalnej w Polsce  
na lata 2007-2013

• min. 300 tys. PLN na obszarach 
objętych Programem Rozwój 
Obszarów Wiejskich

• możliwość dofinansowania 
doradztwa

• co do zasady, aplikować mogą 
wszyscy przedsiębiorcy, 
jednak na etapie ogłoszenia 
konkursu krąg beneficjentów 
może zostać zawężony

e-biznes 2.3 „Technologie komunikacyjne 
i informacyjne dla MsP”

nie określono minimalnej  
i/lub maksymalnej wartości

• zgodnie z mapą pomocy 
regionalnej w Polsce  
na lata 2007-2013

• 50% – projekty doradcze 

• tylko MśP
• mikro i małe przedsiębiorstwa 

– wymóg prowadzenia 
działalności przez min. 
12 miesięcy 

• projekt może dotyczyć 
usług doradczych, 
w zakresie zastosowania 
technologii informatycznych 
w przedsiębiorstwie

badania i rozwój 1.2 „budowa sieci współpracy 
nauka – gospodarka”

• max 400 tys. PLN – część 
badawcza

• 50% – badania przemysłowe 
(premia: +10pp dla średnich 
i +20pp dla małych 
przedsiębiorstw)

• 25% – badania 
przedkonkurencyjne 
(premia: +10pp dla średnich 
i +20pp dla małych 
przedsiębiorstw)

• część wdrożeniowa – zgodnie 
z mapą pomocy regionalnej 
w Polsce na lata 2007-2013

• tylko MśP
• wnioskodawca składa jeden 

wniosek, obejmujący całość 
projektu: fazę badawczą 
i wdrożeniową

dostosowanie 
przedsiębiorstw 
do wymogów 
ochrony 
środowiska

1.8 „wsparcie dla przedsiębiorstw 
w zakresie wdrażania najlepszych 
dostępnych technik (baT)”

• max 8 mln PLN • zgodnie z mapą pomocy 
regionalnej w Polsce  
na lata 2007-2013

• tylko MśP

oze 4.3 „ochrona powietrza, 
energetyka”

max 20 mln Pln: 
• infrastruktura do produkcji 

i przesyłu energii odnawialnej
• nowoczesne technologie 

w zakresie OZE
• sieci elektroenergetyczne, 

umożliwiające przyłączanie OZE
• produkcja biopaliw 

max 10 mln Pln:
• wytwarzanie energii elektrycznej 

z biomasy lub biogazu
• małe elektrownie wodne

max 8 mln Pln:
• infrastruktura przesyłu 

i dystrybucji gazu ziemnego

• zgodnie z mapą pomocy 
regionalnej w Polsce  
na lata 2007-2013 
(na podstawie rozporządzenia 
w sprawie energetyki)

• co do zasady, aplikować mogą 
wszyscy przedsiębiorcy, 
jednak na etapie ogłoszenia 
konkursu krąg beneficjentów 
może zostać zawężony

energetyka 4.3 „ochrona powietrza, 
energetyka”

max 20 mln Pln:
• budowa i modernizacja 

istniejących sieci ciepłowniczych
• lokalna i regionalna 

infrastruktura przesyłu 
i dystrybucji energii elektrycznej

max 10 mln Pln:
• małe i średnie jednostki 

wytwarzania energii elektrycznej 
i ciepła w skojarzeniu

• zgodnie z mapą pomocy 
regionalnej w Polsce  
na lata 2007-2013 
(na podstawie rozporządzenia 
w sprawie energetyki)

• co do zasady, aplikować mogą 
wszyscy przedsiębiorcy, 
jednak na etapie ogłoszenia 
konkursu krąg beneficjentów 
może zostać zawężony

Targi i misje 
gospodarcze

1.7 „Promocja gospodarcza” nie określono minimalnej  
i/lub maksymalnej wartości

• 50%
• 40% – usługi doradcze

• tylko MśP

usługi doradcze 1.5 „rozwój przedsiębiorczości” max 8 mln PLN • 50% • co do zasady, aplikować mogą 
wszyscy przedsiębiorcy, 
jednak na etapie ogłoszenia 
konkursu krąg beneficjentów 
może zostać zawężony

Projekty z zakresu 
turystyki 
i hotelarstwa

6.2 „Turystyka” nie określono minimalnej  
i/lub maksymalnej wartości

• zgodnie z mapą pomocy 
regionalnej w Polsce  
na lata 2007-2013

• tylko przedsiębiorcy z sektora 
turystyki
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Województwo opolskie

Rodzaj  
projektu

Nazwa  
działania

Wartość wydatków  
kwalifikowanych

Poziom  
dofinansowania

Dodatkowe uwagi /  
konkursy 2010*

inwestycje

badania i rozwój

e-biznes 

dostosowanie 
do wymogów 
ochrony 
środowiska

1.1.2 „inwestycje 
w mikroprzedsiębiorstwach”

1.3.2 „inwestycje w innowacje 
w przedsiębiorstwach”

• max 8 mln PLN działanie 1.1.2:
• min. 20 tys. PLN 
• max 800 tys. PLN

działanie 1.3.2:
• min. 800 tys. PLN 
• max 5 mln PLN: 

mikroprzedsiębiorstwa
• min. 200 tys. PLN 
• max 5 mln PLN:  

małe i średnie przedsiębiorstwa

• możliwość dofinansowania 
doradztwa i szkoleń

• tylko MśP
• e-biznes: w stosunku do mikro 

i małych przedsiębiorstw 
istnieje wymóg prowadzenia 
działalności przez min. 
12 miesięcy 

konkursy w 2010 r.
• 1.1.2 – I kwartał 2010
• 1.3.2 – II kwartał 2010

Projekty z zakresu 
turystyki 
i hotelarstwa

1.4.1 „wsparcie usług 
turystycznych i rekreacyjno-
sportowych, świadczonych 
przez przedsiębiorstwa”

nie określono minimalnej  
i/lub maksymalnej wartości

• zgodnie z mapą pomocy 
regionalnej w Polsce  
na lata 2007-2013 

• min. 200 tys. PLN
• max 2,5 mln PLN

• tylko MśP

konkursy w 2010 r.
• nieplanowany

Województwo podkarpackie

Rodzaj  
projektu

Nazwa  
działania

Wartość wydatków  
kwalifikowanych

Poziom  
dofinansowania

Dodatkowe uwagi /  
konkursy 2010*

inwestycje

e-biznes 

dostosowanie 
przedsiębiorstw 
do wymogów 
ochrony 
środowiska

1.1 „wsparcie kapitałowe 
przedsiębiorczości”

schemat B: Bezpośrednie dotacje 
inwestycyjne

• min. 20 tys. PLN
• max 8 mln PLN

• zgodnie z mapą pomocy 
regionalnej w Polsce na lata 
2007-2013

• min. 10 tys. PLN
• max 800 tys. PLN – mikro 

i małe przedsiębiorstwa
• max 1,2 mln PLN – średnie 

przedsiębiorstwa
• max 2 mln PLN – projekty MśP, 

które przewidują zastosowanie 
rozwiązań technologicznych, 
stosowanych w kraju krócej 
niż 4 lata

• max 5,6 mln PLN – 
projekty mikro i małych 
przedsiębiorstw, które 
przewidują zastosowanie 
rozwiązań technologicznych, 
stosowanych na świecie krócej 
niż 3 lata

• max 4,8 mln PLN – projekty 
średnich przedsiębiorstw, 
które przewidują zastosowanie 
rozwiązań technologicznych, 
stosowanych na świecie krócej 
niż 3 lata

• możliwość dofinansowania 
doradztwa i szkoleń

• tylko MśP 
• e-biznes: w stosunku do mikro 

i małych przedsiębiorstw 
istnieje wymóg prowadzenia 
działalności przez min. 
12 miesięcy 

• suma dotacji dla jednego 
przedsiębiorstwa w latach  
2007-2013 nie może przekroczyć 
15 mln PLN 

konkursy w 2010 r.
• nieplanowany

badania i rozwój 1.3 „regionalny system innowacji” • max 400 tys. PLN – zakup 
środków trwałych 
do prowadzenia prac B+R

• max 4 mln PLN – inwestycje 
w infrastrukturę B+R

• zgodnie z mapą pomocy 
regionalnej w Polsce na lata 
2007-2013

• tylko MśP
• możliwość dofinansowania 

szkoleń i prac 
przygotowawczych 
(np. ekspertyz)

konkursy w 2010 r.
• III kwartał 2010

Targi i misje 
gospodarcze

1.4 „Promocja gospodarcza 
i aktywizacja inwestycyjna regionu”

schemat B: Projekty pozainwestycyjne

nie określono minimalnej  
i/lub maksymalnej wartości

• 50%
• max 500 tys. PLN

• tylko MśP

konkursy w 2010 r.
• I kwartał 2010
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Województwo podlaskie

Rodzaj  
projektu

Nazwa  
działania

Wartość wydatków  
kwalifikowanych

Poziom  
dofinansowania

Dodatkowe uwagi /  
konkursy 2010*

inwestycje 

e-biznes 

dostosowanie 
przedsiębiorstw 
do wymogów 
ochrony 
środowiska

1.4 „wsparcie inwestycyjne 
przedsiębiorstw”

poddziałania: 
1.4.1 „Mikroprzedsiębiorstwa”
1.4.2 „Małe i średnie 
przedsiębiorstwa”

• min. 30 tys. PLN  
– mikroprzedsiębiorstwa

• min. 100 tys. PLN – małe i średnie 
przedsiębiorstwa

• max 8 mln PLN – inwestycje 
o wysokim potencjale 
innowacyjnym (wykorzystujące 
rozwiązania stosowane na 
świecie nie dłużej niż 3 lata)

• zgodnie z mapą pomocy 
regionalnej w Polsce  
na lata 2007-2013

• max 500 tys. PLN  
– mikroprzedsiębiorstwa

• max 4 mln PLN – małe i średnie 
przedsiębiorstwa

• max 4 mln PLN – jeżeli 
w wyniku realizacji projektu 
mikroprzedsiębiorca zmieni 
swój status na małego 
lub średniego przedsiębiorcę

• tylko MśP
• e-biznes – wyłącznie 

mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa, prowadzące 
działalność przez min.  
12 miesięcy przed złożeniem 
wniosku

• możliwość dofinansowania 
szkoleń

konkursy w 2010 r.
• 1.4.1 – III kwartał 2010
• 1.4.2 – I kwartał 2010

Targi i misje 
gospodarcze

1.2 „region atrakcyjny 
inwestycjom”

poddziałanie 1.2.2 
 „Promocja gospodarcza regionu”

• min. 8 tys. PLN 
• max 1 mln PLN – budowa, 

rozbudowa, modernizacja 
terenów targowo-
wystawienniczych

• 50%
• max 60 tys. PLN/jeden 

podmiot – imprezy targowe
• max 12 tys. PLN/ jeden 

uczestnik – misje gospodarcze

• możliwe również wsparcie 
imprez krajowych

• tylko MśP

konkursy w 2010 r.
• konkurs otwarty

Projekty z zakresu 
turystyki 
i hotelarstwa

3.2 „wsparcie inwestycyjne 
przedsiębiorstw z branży 
turystycznej”

poddziałania: 
3.2.1 „Mikroprzedsiębiorstwa”
3.2.2 „Małe i średnie 
przedsiębiorstwa”

• min. 30 tys. PLN 
– mikroprzedsiębiorstwa

• min. 100 tys. PLN – małe i średnie 
przedsiębiorstwa

• zgodnie z mapą pomocy 
regionalnej w Polsce na lata 
2007-2013

• max 500 tys. PLN – 
mikroprzedsiębiorstwa

• max 4 mln PLN – jeżeli 
działalność w branży 
turystycznej – 
mikroprzedsiębiorstwa

• max 4 mln PLN – małe i średnie 
przedsiębiorstwa

• wsparcie dla MśP, 
z wyłączeniem MśP, 
świadczących usługi drogą 
elektroniczną i prowadzących 
działalność krócej niż 12 
miesięcy przed złożeniem 
wniosku

konkursy w 2010 r.
• III kwartał 2010

Województwo pomorskie

Rodzaj  
projektu

Nazwa  
działania

Wartość wydatków  
kwalifikowanych

Poziom  
dofinansowania

Dodatkowe uwagi /  
konkursy 2010*

inwestycje 

e-biznes 

dostosowanie 
do wymogów 
ochrony 
środowiska

oze

1.1 „Mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa”

poddziałania: 
1.1.1 „Mikroprzedsiębiorstwa”,
1.1.2 „Małe i średnie 
przedsiębiorstwa”

nie określono minimalnej  
i/lub maksymalnej wartości

• zgodnie z mapą pomocy 
regionalnej w Polsce  
na lata 2007-2013

• max 200 tys. PLN  
– mikroprzedsiębiorstwa

• max 800 tys. PLN – małe 
i średnie przedsiębiorstwa

• możliwość dofinansowania 
szkoleń

• tylko MśP

konkursy w 2010 r.
• 1.1.1 – I kwartał 2010, 

III kwartał 2010
• 1.1.2 – II kwartał 2010

badania i rozwój 1.2 „rozwiązania innowacyjne 
w MŚP”

nie określono minimalnej  
i/lub maksymalnej wartości

• zgodnie z mapą pomocy 
regionalnej w Polsce na lata 
2007-2013

• max 2 mln PLN

• m.in. nabycie prac B+R, 
inwestycje w działalność B+R, 
wsparcie wdrożenia prac B+R

• możliwość dofinansowania 
szkoleń

• tylko MśP

konkursy w 2010 r.
• IV kwartał 2010

Targi i misje 
gospodarcze

1.1 „Mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa”

poddziałania: 
1.1.1 „Mikroprzedsiębiorstwa”,
1.1.2 „Małe i średnie 
przedsiębiorstwa”

nie określono minimalnej  
i/lub maksymalnej wartości

• 50% • wsparcie również dla imprez 
krajowych

• tylko MśP

konkursy w 2010 r.
• 1.1.1 – IV kwartał 2010 
• 1.1.2 – III kwartał 2010
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Województwo śląskie

Rodzaj  
projektu

Nazwa  
działania

Wartość wydatków  
kwalifikowanych

Poziom  
dofinansowania

Dodatkowe uwagi /  
konkursy 2010*

inwestycje

e-biznes

dostosowanie 
do wymogów 
ochrony 
środowiska

oze

1.2 „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”

poddziałania: 
1.2.1 „Mikroprzedsiębiorstwa”
1.2.2 „Małe i średnie 
przedsiębiorstwa”
1.2.4 „Mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa”

max 8 mln PLN • zgodnie z mapą pomocy 
regionalnej w Polsce  
na lata 2007-2013

• max 200 tys. PLN  
– mikroprzedsiębiorstwa

• max 750 tys. PLN – małe 
i średnie przedsiębiorstwa

• możliwość dofinansowania 
doradztwa

• tylko MśP
• e-biznes – aplikować mogą 

MśP, lecz w przypadku 
realizacji projektu przez mikro 
i małe przedsiębiorstwa, 
działające krócej niż 12 
miesięcy, maksymalna wartość 
projektu wynosi 20 tys. PLN

konkursy w 2010 r.
• 1.2.1 – nieplanowany
• 1.2.2 – nieplanowany
• 1.2.4 – III kwartał 2010

badania i rozwój 1.2.3 „innowacje 
w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP”

nie określono minimalnej i/
lub maksymalnej wartości

• zgodnie z mapą pomocy 
regionalnej w Polsce  
na lata 2007-2013

• max 750 tys. PLN 

• możliwość dofinansowania 
doradztwa

• tylko MśP

konkursy w 2010 r.
• IV kwartał 2010 – I kwartał 2011

Targi i misje 
gospodarcze

usługi doradcze

1.2 „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”

poddziałania: 
1.2.1 „Mikroprzedsiębiorstwa”
1.2.2 „Małe i średnie 
przedsiębiorstwa”
1.2.4 „Mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa”

nie określono minimalnej i/
lub maksymalnej wartości

• 50%,
• max 100 tys. PLN
• max 50 tys. PLN – targi

• tylko MśP

konkursy w 2010 r.
• 1.2.1 – nieplanowany
• 1.2.2 – nieplanowany
• 1.2.4 – II kwartał 2010 

(konkurs otwarty)

Projekty z zakresu 
turystyki 
i hotelarstwa

3.1.1 „Infrastruktura zaplecza 
turystycznego/przedsiębiorstwa”
3.2.1 „Infrastruktura 
okołoturystyczna/przedsiębiorstwa”

Poddziałanie 3.2.1:
max 8 mln PLN

• zgodnie z mapą pomocy 
regionalnej w Polsce  
na lata 2007-2013
• max 200 tys. PLN  

– mikroprzedsiębiorstwa
• max 750 tys. PLN – małe 

i średnie przedsiębiorstwa

• tylko MśP

konkursy w 2010 r.
• 3.1.1 – I-II kwartał 2010
• 3.2.1 – II kwartał 2010

Województwo świętokrzyskie 

Rodzaj  
projektu

Nazwa  
działania

Wartość wydatków  
kwalifikowanych

Poziom  
dofinansowania

Dodatkowe uwagi /  
konkursy 2010*

inwestycje

e-biznes

badania i rozwój 

dostosowanie 
przedsiębiorstw 
do wymogów 
ochrony 
środowiska 

Targi i misje 
gospodarcze

1.1 „bezpośrednie wsparcie 
sektora mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw – instrument 
wsparcia dla wszystkich typów 
projektów”

• min. 20 tys. PLN
• max 8 mln PLN

• zgodnie z mapą pomocy 
regionalnej w Polsce  
na lata 2007-2013

• min. 10 tys. PLN
• max 1,5 mln PLN  

– mikroprzedsiębiorstwa
• max 2,4 mln PLN – małe 

przedsiębiorstwa
• max 3,99 mln PLN – średnie 

przedsiębiorstwa

• MśP działające powyżej 
6 miesięcy

• e-biznes – MśP, w tym mikro 
i małe przedsiębiorstwa, 
prowadzące działalność 
przez min. 12 miesięcy przed 
złożeniem wniosku

• możliwość dofinansowania 
utworzenia nowych miejsc 
pracy

• B+R – wdrażanie 
zakupionych wyników prac 
B+R oraz komercjalizacja 
produktów innowacyjnych

konkursy w 2010 r.
• mikroprzedsiębiorstwa 

IV kwartał 2009 – I kwartał 2010
• małe przedsiębiorstwa 

IV kwartał 2009 – I kwartał 2010
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Województwo warmińsko-mazurskie

Rodzaj  
projektu

Nazwa  
działania

Wartość wydatków  
kwalifikowanych

Poziom  
dofinansowania

Dodatkowe uwagi /  
konkursy 2010*

inwestycje 1.1.6 „wsparcie na nowe inwestycje 
dla dużych przedsiębiorstw”

1.1.7 „dotacje inwestycyjne dla 
mikroprzedsiębiorstw i sektora 
MŚP w zakresie innowacji i nowych 
technologii”

1.1.9 „inne inwestycje 
w przedsiębiorstwach”

• max 8 mln PLN • zgodnie z mapą pomocy 
regionalnej w Polsce  
na lata 2007-2013

Poddziałanie 1.1.7:
• min. 20 tys. PLN
• max 2 mln PLN

Poddziałanie 1.1.6:
• min. 300 tys. PLN
• max 4 mln PLN 

Poddziałanie 1.1.9:
• 50% 
• min. 10 tys. PLN
• max 3 mln PLN 

• wszystkie przedsiębiorstwa

konkursy w 2010 r.
• 1.1.6 – nieplanowany
• 1.1.7 – nieplanowany
• 1.1.9 – I połowa 2010

e-biznes 7.2.2 „usługi i aplikacje dla MŚP” nie określono minimalnej  
i/lub maksymalnej wartości

• zgodnie z mapą pomocy 
regionalnej w Polsce  
na lata 2007-2013

• min. 10 tys. PLN

• tylko MśP
• dla mikro i małych 

przedsiębiorstw wymóg 
prowadzenia działalności 
przez min. 12 miesięcy przed 
złożeniem wniosku

badania i rozwój 1.1.8 „wsparcie przedsięwzięć 
przemysłowo-naukowych”

• max 8 mln PLN
• max 400 tys. PLN – projekty 

z zakresu wzornictwa

• zgodnie z mapą pomocy 
regionalnej w Polsce  
na lata 2007-2013

• min. 30 tys. PLN 
• max 4 mln PLN

• tylko MśP
• inwestycje związane 

z wdrażaniem wyników 
prac B+R

konkursy w 2010 r.
• nieplanowany

dostosowanie 
przedsiębiorstw 
do wymogów 
ochrony 
środowiska

1.1.5 „wsparcie MŚP – promocja 
produktów i procesów przyjaznych 
dla środowiska”

• max 8 mln PLN • zgodnie z mapą pomocy 
regionalnej w Polsce  
na lata 2007-2013

• min. 20 tys. PLN
• max 2 mln PLN

• tylko MśP

konkursy w 2010 r.
• nieplanowany

oze 6.2.1 „wykorzystanie odnawialnych 
źródeł energii”

• max 20 mln PLN 
• max 10 mln PLN – budowa 

urządzeń i instalacji do produkcji 
biomasy lub biogazu

• zgodnie z mapą pomocy 
regionalnej w Polsce  
na lata 2007-2013 
(na podstawie rozporządzenia 
w sprawie energetyki)

• wszystkie przedsiębiorstwa
• demarkacja z PROW

konkursy w 2010 r.
• II kwartał 2010

Targi i misje 
gospodarcze

1.3 „wspieranie wytwarzania 
i promocji produktów 
regionalnych”

nie określono minimalnej  
i/lub maksymalnej wartości

• zgodnie z mapą pomocy 
regionalnej w Polsce  
na lata 2007-2013

• min. 10 tys. PLN
• max 1,5 mln PLN  

(do 200 tys. PLN de minimis)

• tylko MśP

konkursy w 2010 r.
• nieplanowany

Projekty z zakresu 
turystyki 
i hotelarstwa

2.1.1 „baza noclegowa 
i gastronomiczna”

nie określono minimalnej  
i/lub maksymalnej wartości

• zgodnie z mapą pomocy 
regionalnej w Polsce  
na lata 2007- 2013

• min. 200 tys. PLN
• min. 300 tys. PLN 

na obszarach objętych PROW
• max 15 mln PLN – budowa, 

rozbudowa, modernizacja 
hoteli co najmniej 
czterogwiazdkowych

• max 2,5 mln PLN – pozostałe 
projekty

• tylko MśP

konkursy w 2010 r.
• nieplanowany

Rozdział 7 | Zestawienie najważniejszych schematów wsparcia dla przedsiębiorców



108

Województwo wielkopolskie

Rodzaj  
projektu

Nazwa  
działania

Wartość wydatków  
kwalifikowanych

Poziom  
dofinansowania

Dodatkowe uwagi /  
konkursy 2010*

inwestycje

e-biznes

badania i rozwój 

dostosowanie 
do wymogów 
ochrony 
środowiska

1.1 „rozwój 
mikroprzedsiębiorstw”,
schemat 1: Projekty inwestycyjne

1.2 „wsparcie rozwoju MsP”
schemat 1: Projekty inwestycyjne

schemat 3: Projekty inwestycyjne, 
zakładające nabycie i zastosowanie 
nowych rozwiązań technologicznych

• max 400 tys. PLN – projekty, 
dotyczące własnej działalności 
B+R (działanie 1.1 i 1.2)

• max 8 mln PLN – inwestycje 
w innowacyjne rozwiązania 
technologiczne (działanie 1.2)

działanie 1.1:
• 60% (40%: mikroprzedsiębiorstwa 

z sektora transportu)
• min. 9 tys. PLN – max 200 tys. PLN: 

mikroprzedsiębiorstwa działające 
krócej niż 2 lata

działanie 1.2: 
• zgodnie z mapą pomocy 

regionalnej w Polsce  
na lata 2007-2013

• min. 9 tys. PLN  
– mikroprzedsiębiorstwa 
działające dłużej niż 2 lata oraz 
MśP

• min. 200 tys. PLN  
– mikroprzedsiębiorstwa 
działające krócej niż 2 lata

• max 1,2 mln PLN
• max 4 mln PLN – inwestycje 

w innowacyjne rozwiązania 
technologiczne

• tylko MśP
• przedsiębiorstwa muszą 

prowadzić działalność  
i/lub mieć swoją siedzibę 
na terytorium województwa 

• wyłączone są MśP, działające 
w zakresie usług dostępu 
do Internetu lub realizacji 
procesów biznesowych 
w formie elektronicznej

• wyłączone są mikro i małe 
przedsiębiorstwa, działające 
do 12 miesięcy w zakresie 
e-usług

• możliwość dofinansowania 
doradztwa i szkoleń 

• demarkacja z PROW

konkursy w 2010 r.
• 1.1 – I kwartał 2010
• 1.2 – nieplanowany

oze 3.7 „zwiększenie wykorzystania 
odnawialnych zasobów energii”

• max 20 mln PLN
• max 10 mln PLN – elektrownie 

wodne, urządzenia 
grzewcze, opalane biomasą 
lub biogazem, urządzenia 
i instalacje do produkcji 
i przesyłu energii elektrycznej 
i cieplnej w skojarzeniu

• zgodnie z mapą pomocy 
regionalnej w Polsce na lata 
2007-2013 (na podstawie 
rozporządzenia w sprawie 
energetyki)

• wszystkie przedsiębiorstwa
• możliwość dofinansowania 

doradztwa i szkoleń 

konkursy w 2010 r.
• nieplanowany

energetyka 3.2 „infrastruktura energetyczna 
przyjazna środowisku”

• min. 1 mln PLN
• max 20 mln PLN
• max 8 mln PLN – projekty 

z zakresu systemów 
zaopatrzenia w gaz

• zgodnie z mapą pomocy 
regionalnej w Polsce na lata 
2007-2013 (na podstawie 
rozporządzenia w sprawie 
energetyki)

• wszystkie przedsiębiorstwa
• możliwość dofinansowania 

doradztwa i szkoleń

konkursy w 2010 r.
• nieplanowany

usługi doradcze 1.1 „rozwój 
mikroprzedsiębiorstw”,
schemat 2: Specjalistyczne projekty 
doradcze

1.2 „wsparcie rozwoju MŚP”
schemat 2: Specjalistyczne projekty 
doradcze

nie określono minimalnej  
i/lub maksymalnej wartości

• 50%

działanie 1.1:
• min. 3 tys. PLN – max 60 tys. PLN: 

mikroprzedsiębiorstwa działające 
do 2 lat

działanie 1.2:
• min. 3 tys. PLN – mikro, małe 

i średnie przedsiębiorstwa 
działające powyżej 2 lat

• min. 60 tys. PLN – 
mikroprzedsiębiorstwa działające 
poniżej 2 lat 

• max 200 tys. PLN

• tylko MśP

konkursy w 2010 r.
• 1.1 – I kwartał 2010
• 1.2 – nieplanowany

Projekty z zakresu 
turystyki 
i hotelarstwa

6.1 „Turystyka” nie określono minimalnej  
i/lub maksymalnej wartości

• zgodnie z mapą pomocy 
regionalnej w Polsce  
na lata 2007-2013

• min. 1,2 mln PLN
• max 4 mln PLN

• wszystkie przedsiębiorstwa

konkursy w 2010 r.
• nie planowany
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Województwo zachodniopomorskie

Rodzaj  
projektu

Nazwa  
działania

Wartość wydatków  
kwalifikowanych

Poziom  
dofinansowania

Dodatkowe uwagi /  
konkursy 2010*

inwestycje

e-biznes

1.1.1 „inwestycje 
w mikroprzedsiębiorstwa”

1.1.2 „inwestycje w małe i średnie 
przedsiębiorstwa”

1.1.3 „inwestycje MsP w nowe 
technologie”

poddziałanie 1.1.1:
• min. 20 tys. PLN
• max 8 mln PLN

poddziałanie 1.1.2, 
poddziałanie 1.1.3:
• min. 40 tys. PLN
• max 8 mln PLN

• 300 tys. PLN – projekty objęte 
PROW

Poddziałanie 1.1.1:
• 60% (40%: mikroprzedsiębiorstwa 

z sektora transportu)
• max. 1 mln PLN  

– mikroprzedsiębiorstwa

Poddziałanie 1.1.2, 
Poddziałanie 1.1.3:
• zgodnie z mapą pomocy 

regionalnej w Polsce  
na lata 2007–2013

• max 2 mln PLN – małe i średnie 
przedsiębiorstwa

• max 4 mln PLN – projekty 
w zakresie nowych technologii

• tylko MśP
• możliwość dofinansowania 

doradztwa
• możliwość dofinansowania 

szkoleń, wyłącznie w ramach 
projektów w zakresie nowych 
technologii

konkursy w 2010 r.
• 1.1.1 – II kwartał 2010
• 1.1.2 – III kwartał 2010
• 1.1.3 – nieplanowany

oze 4.1 „energia odnawialna 
i zarządzanie energią”

• max 20 mln PLN – energia 
odnawialna wiatrowa, 
słoneczna, duże elektrownie 
wodne

• max 10 mln PLN – energia 
elektryczna z biomasy 
lub biogazu, małe elektrownie 
wodne, małe i średnie 
jednostki wytwarzania 
energii elektrycznej i ciepła 
w skojarzeniu 

• max 8 mln PLN – budowa 
lub rozbudowa małych 
elektrowni wodnych, projekty 
w zakresie ochrony powietrza 

• 40% dla projektów objętych 
pomocą publiczną

• wyłącznie dla dużych 
przedsiębiorstw

• możliwość dofinansowania 
doradztwa

konkursy w 2010 r.
• I kwartał 2010

Targi i misje 
gospodarcze

1.3.2 „Promocja przedsiębiorstw 
w wymiarze międzynarodowym”

• min. 4 tys. PLN • 50%
• max 20 tys. PLN – targi i wystawy
• max 10 tys. PLN – misje 

gospodarcze

• tylko MśP
• udział w targach, 

odbywających się w kraju 
i za granicą

konkursy w 2010 r.
• konkurs otwarty

usługi doradcze 1.3.1 „specjalistyczne doradztwo 
dla MsP”

• min. 4 tys. PLN • 50%
• max 40 tys. PLN 

• tylko MśP

konkursy w 2010 r.
• IV kwartał 2010

Projekty z zakresu 
turystyki 
i hotelarstwa

6.1.1 „infrastruktura turystyki 
na obszarze metropolitalnym”

nie określono minimalnej  
i/lub maksymalnej wartości

• 40% • wsparcie wyłącznie 
dla dużych przedsiębiorstw

• demarkacja z PROW

konkursy w 2010 r.
• nieplanowany

* Wskazane w tabeli informacje zostały opracowane na podstawie kierunkowych wskazań instytucji wdrażających wsparcie na rok 2010, nie mają charakteru wiążącego i mogą ulec zmianie. W przypadku 
działań, dla których obecnie nie przewiduje się ogłaszania naborów z uwagi na wyczerpanie się alokacji, IZ RPO może jeszcze ogłosić w terminie późniejszym dodatkowe nabory w sytuacji pojawienia się 
wolnych środków. Ostateczne terminy naborów wniosków należy każdorazowo zweryfikować na stronach internetowych właściwych instytucji. 

** Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r., uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu.

*** Zwane dalej: rozporządzeniem w sprawie energetyki.
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 A Amortyzacja – 25, 28, 40, 42, 56, 57

 B  B2B – 48, 50, 96

  Badania i rozwój (Badania podstawowe, Badania przemysłowe, Centrum Badawczo-Rozwojowe, 
  Jednostka badawczo-rozwojowa, Laboratorium badawczo-rozwojowe) – 33-41

  Badania podstawowe – 28

  Badania przemysłowe – 28, 40, 41, 42, 43, 95, 102, 103, 104

  Beneficjent – 14-17, 27, 36, 59, 60, 104

  Biogaz – 67-69, 91, 100-102, 108,109

  Biznesplan – 16

 C  Centrum Badawczo-Rozwojowe (utworzenie, rozbudowa) – 5, 44, 46-47

  Centrum logistyczne – 80

  Certyfikaty jakości, BHP i zarządzania środowiskowego – 41, 44, 45

  Ciepłownictwo – 98, 100-103

  Cross-financing – 41, 56, 58, 71, 72, 96

 D Dokumentacja projektu (Biznesplan, Studium wykonalności, Wniosek) – 7, 8, 14-16, 18, 50, 51, 76-77

  Doradca – 18-19

  Dostosowanie do wymogów ochrony środowiska – 65-66, 98-109

  Duże przedsiębiorstwo – 26, 31, 32, 36, 41, 45, 46, 47, 65, 69, 73, 77, 95-99

  Dywersyfikacja produkcji – 25, 31, 76

 E  Eksperymentalne prace rozwojowe – 28

  Eksport – 79, 97

  Energia – 16, 17, 63, 64, 67-73, 97, 98, 100-104, 108-110

  E-usługi – 48-50

 H Hosting – 49

  Hotelarstwo – 81

 I ICT – 52, 81

  Innowacyjne inwestycje – 29-35, 43, 52, 57, 79

  Instytucja przyjmująca wnioski/instytucja wdrażająca – 83-85

  Intensywność pomocy publicznej – 26-28, 58, 63

  Inwestycja – 25

  Inwestycja alternatywna – 63

 J Jednostka badawczo-rozwojowa – 33

  Jednostka naukowa – 32

  Jednostka naukowo-badawcza – 43
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 K Kogeneracja – 64, 71, 73, 97, 98, 101

  Kogeneracja o wysokiej sprawności – 72-73, 97-98

  Konkurs otwarty – 33, 50, 51, 71, 95

  Konkurs zamknięty – 42, 79, 80, 58, 97

  Koszty kwalifikowane – 3

  Kryteria oceny – 3, 7, 8, 13, 14

 L Laboratorium badawczo-rozwojowe – 33

  Lista rankingowa – 13

 M Małe bądź średnie przedsiębiorstwo (MśP) – 20-23

  Mapa pomocy regionalnej – 26

  Mikroprzedsiębiorstwo – 20-23

  Misje gospodarcze – 79

 N Notyfikacja pomocy do Komisji Europejskiej – 27, 30

  Nowe miejsca pracy – 25

  Nowe rozwiązania organizacyjne bądź marketingowe – 30, 33

  Nowy bądź znacząco ulepszony produkt/usługa – 29

 O OOS (Ocena Oddziaływania na środowisko) – 9-14

  Ochrona środowiska (Ciepłownictwo, Dostosowanie do wymogów ochrony środowiska,
  Energia, Gaz ziemny, Inwestycja alternatywna, Kogeneracja, Kogeneracja o wysokiej sprawności, 
  Odnawialne źródła energii, Oszczędność energii) – 63-73

  Odnawialne źródła energii – 67-69, 83, 97, 98, 100

  Okres kwalifikowania kosztów/termin realizacji projektu – 19

  Opinia o innowacyjności – 8, 15, 32

  Oszczędność energii – 71, 73

 P Paszport do eksportu – 79, 97

  Patent – 28, 32, 38, 42

  Pomoc de minimis – 28

  Pomoc horyzontalna – 25, 63, 69, 72

  Pomoc publiczna (Intensywność pomocy publicznej, Mapa pomocy regionalnej, Notyfikacja
  pomocy do Komisji Europejskiej, Inwestycja, Pomoc de minimis, Pomoc horyzontalna,  
  Pomoc regionalna) – 3, 7, 8, 26, 28, 33, 55, 75

  Pomoc regionalna – 15, 17, 21, 25-27

  Poziom dofinansowania – 25-28

  Prace badawcze – 42

  Prace rozwojowe – 28-40

  Produkcja pierwotna – 8

  Produkt rolny – 75

  Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko – 63, 64, 66, 68-70, 72, 96, 97

  Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – 5, 15, 29, 31-53, 83-85, 95, 96

  Program Operacyjny Kapitał Ludzki – 5, 18, 55-61, 83, 84, 96

  Prototyp – 28
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 R Regionalne Instytucje Finansujące – 83-85

  Regionalne Programy Operacyjne – 5, 29, 30, 39, 42, 43, 48, 52, 64-68, 71, 72, 79, 81, 83-85

  Rozbudowa przedsiębiorstwa – 25, 33

  Rozpoczęcie realizacji projektu – 27

 S Studium wykonalności – 27

  Szczegółowe opisy priorytetów – 14, 66, 68, 71

  Szkolenia – 55-61

  Szkolenia ogólne – 55-61

  Szkolenia specjalistyczne – 55-61

  środki trwałe – 25

 T Targi – 779, 83-85, 97-102, 104-108, 110

  Transport intermodalny – 80, 97

  Turystyka – 81, 83-85, 98-100, 102-110

 U Używane środki trwałe – 25

 W Wartości niematerialne i prawne – 25

  Wdrożenie prac badawczo-rozwojowych – 39-42

  Wielkość przedsiębiorstwa (Duże przedsiębiorstwo, Małe bądź średnie przedsiębiorstwo, 
  Mikroprzedsiębiorstwo) – 7, 21-23

  Własność przemysłowa (Patent, Wzór przemysłowy, Wzór użytkowy) – 36-38

  Wniosek – 15

  Wojewódzki Urząd Pracy – 83-85

  Wyłączone z pomocy przedsiębiorstwa – 7

  Wystawy – 79

  Wzornictwo przemysłowe – 36-38

 Z Założenie przedsiębiorstwa – 25

  Zmiana procesu produkcyjnego – 25
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1. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r., uznające niektóre rodzaje 
pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozpo-
rządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz.U. L 214 z 9.8.2008)

2. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (październik 2007 r.)

3. Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 
(czerwiec 2009 r.)

4. Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjne-
go Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (wrzesień 2009 r.)

5. Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowa-
cyjna Gospodarka, 2007-2013 (kwiecień 2009 r.)

6. Opracowanie, dotyczące rodzajów działalności gospodarczej, wykluczonych z możliwości 
ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodar-
ka 2007-2013, wynikających z zakazu udzielania pomocy publicznej w określonych sektorach 
działalności gospodarczej, w ramach zidentyfikowanego rodzaju pomocy publicznej (ma-
rzec 2008 r.)

7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 r., w sprawie udziela-
nia przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie two-
rzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z 2008 r., Nr 153, poz. 956)

8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 29 stycznia 2009 r., zmieniające roz-
porządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy 
finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Progra-
mu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z 2009 r., Nr 21, poz. 115)

9. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r., w sprawie udzie-
lania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z 2008 r., Nr 68, poz. 414)

10. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 lutego 2009 r., zmieniające roz-
porządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości po-
mocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013  
(Dz.U. 2009 nr 19, poz. 103)

11. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 sierpnia 2009 r., zmieniające roz-
porządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości po-
mocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013  
(Dz.U. 2009 nr 144, poz. 1183)

12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2009 r., w sprawie udzielania pomocy 
finansowej dla nowych inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z 2009 r., Nr 75, poz. 638)

13. Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko (grudzień 2007 r.)

14. Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2007–
2013 (wrzesień 2009 r.)

15. Załącznik nr 1 do Szczegółowego opisu priorytetów PO Iś – Kryteria wyboru projektów – 
dokument zaktualizowany przez Komitet Monitorujący Program Operacyjny Infrastruktura 
i środowisko (listopad 2009 r.)

16. Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO Iś (wrzesień 2009 r.)

17. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, zatwier-
dzony przez Komisję Europejską w dniu 4 września 2007 r.

18. Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD) – wersja przyjęta uchwałą Za-
rządu Województwa Dolnośląskiego nr 3380/III/09 z dnia 29 września 2009 r.

19. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, 
zatwierdzony przez Komisję Europejską w dniu 10 października 2007 r.

20. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO) – wersja przyjęta uchwałą 
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 92/1599/09 z dnia 10 grudnia 2009 r.
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21. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, zatwierdzony 
przez Komisję Europejską w dniu 2 października 2007 r.

22. Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Lubelskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie Programu) – wersja przyjęta uchwałą Za-
rządu Województwa Lubelskiego nr CCLXXI/3502/09 z dnia 10 listopada 2009 r.

23. Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, zatwierdzony 
przez Komisję Europejską w dniu 2 października 2007 r.

24. Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Łódzkiego na lata 2007-2013 – wersja przyjęta uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego 
nr 1746/09 z dnia 14 października 2009 r.

25. Małopolski Regionalny Program Operacyjny Województwa na lata 2007-2013, zatwierdzony 
przez Komisję Europejską w dniu 6 września 2007 r.

26. Uszczegółowienie Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 
– wersja przyjęta uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego nr 189/09 z dnia 26 lutego 2009 r.

27. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego, zatwierdzony przez Komisję 
Europejską w dniu 10 października 2007 r.

28. Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazo-
wieckiego 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WM) – wersja przyjęta uchwałą Zarządu Woje-
wództwa Mazowieckiego nr 2983/300/09 z dnia 24 listopada 2009 r.

29. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, zatwierdzony 
przez Komisję Europejską w dniu 1 października 2007 r.

30. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2007-2013 – wersja przyjęta uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego 
nr 3961/2009 z dnia 9 października 2009 r.

31. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, zatwier-
dzony przez Komisję Europejską w dniu 1 października 2007 r.

32. Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pod-
karpackiego na lata 2007-2013 – wersja przyjęta uchwałą Zarządu Województwa Podkarpac-
kiego nr 216/4127/09 z dnia 1 września 2009 r.

33. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, zatwierdzony 
przez Komisję Europejską w dniu 11 października 2007 r.

34. Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pod-
laskiego na lata 2007-2013 – wersja przyjęta uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego 
nr 194/2947/09 z dnia 10 listopada 2009 r.

35. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, zatwierdzo-
ny przez Komisję Europejską w dniu 4 września 2007 r.

36. Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomor-
skiego na lata 2007-2013 – wersja przyjęta uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego 
nr 1241/252/09 z dnia 1 października 2009 r.

37. Regionalny Program Operacyjny Województwa śląskiego na lata 2007-2013, zatwierdzony 
przez Komisję Europejską w dniu 4 września 2007 r.

38. Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
śląskiego na lata 2007-2013 – wersja przyjęta uchwałą Zarządu Województwa śląskiego 
nr 3192/328/III/2009 z dnia 3 grudnia 2009 r.

39. Regionalny Program Operacyjny Województwa świętokrzyskiego 2007-2013, zatwierdzony 
przez Komisję Europejską w dniu 21 grudnia 2007 r.

40. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
świętokrzyskiego na lata 2007-2013 – wersja przyjęta uchwałą Zarządu Województwa świę-
tokrzyskiego nr 2219/09 z dnia 25 listopada 2009 r.

41. Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013, zatwierdzony przez Ko-
misję Europejską w dniu 4 października 2007 r.

42. Szczegółowy opis osi priorytetowej „Przedsiębiorczość” Regionalnego Programu Operacyj-
nego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 – wersja przyjęta uchwałą Zarządu Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego w dniu 12 października 2009 r.
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43. Szczegółowy opis osi priorytetowej „Turystyka” Regionalnego Programu Operacyjnego War-
mia i Mazury na lata 2007-2013 – wersja przyjęta uchwałą Zarządu Województwa Warmińsko-
Mazurskiego w dniu 17 listopada 2009 r.

44. Szczegółowy opis osi priorytetowej „środowisko przyrodnicze” Regionalnego Programu 
Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 – wersja przyjęta uchwałą Zarządu Woje-
wództwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 20 lipca 2009 r.

45. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, zatwierdzony przez Komisję 
Europejską w dniu 4 września 2007 r.

46. Szczegółowy opis priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjne-
go na lata 2007-2013 – wersja przyjęta uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
nr 3176/2009 z dnia 23 października 2009 r.

47. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, 
zatwierdzony przez Komisję Europejską w dniu 10 października 2007 r.

48. Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodnio 
pomorskiego na lata 2007-2013 – wersja przyjęta uchwałą Zarządu Województwa Zachodnio 
pomorskiego w dniu 17 listopada 2009 r.

49. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 roku Nr 25, poz.150, z późn. zm)

50. Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)

51. Ustawa z dnia 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 roku Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.)

52. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 roku Nr 92, poz. 880, 
z późn. zm.)

53. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 
roku Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)

54. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określania rodzajów 
przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwa-
runkowań, związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o  od-
działywaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 roku Nr 257, poz. 2573)

55. Dyrektywa 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 roku w sprawie oceny oddziaływania niektó-
rych projektów publicznych lub prywatnych na środowisko (OJ L 175, 5.7.1985, s.40), (Dz.U.U-
E.L.85.175.40 z póź, zm.)

56. Dyrektywa Rady nr 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikiego 
ptactwa (Dz. Urz. UE L 103 z 25.4.1979, z późn. zm.), (Dz.U.UE.L.79.103.1 z późn. zm.)

57. Dyrektywa Rady nr 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrod-
niczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. UE L 206 z 22.7.1992, z późn. zm), (Dz.U.UE.L.92.206.7 
z późn. zm.)

58. Wytyczne KE dotyczące OOś w zakresie screeningu, (czerwiec 2001)

59. Wytyczne KE dotyczące OOś w zakresie stopingu, (czerwiec 2001)

60. Wytyczne KE dotyczące OOś w zakresie weryfikacji raportu oddziaływania na środowisko, 
(czerwiec 2001)

61. Dokument pt: „Interpretacja definicji niektórych kategorii projektów zawartych w załączni-
kach I oraz II do Dyrektywy OOś”, wydany przez KE (2008)

62.  Wytyczne KE „Zarządzanie obszarami Natura 2000. Postanowienia artykułu 6 dyrektywy sie-
dliskowej 92/43/EWG”

63. Wytyczne KE „Ocena planów i przedsięwzięć znacząco oddziałujących na obszary Natura 
2000. Wytyczne metodyczne dotyczące przepisów Artykułu 6(3) i (4) Dyrektywy Siedliskowej 
92/43/EWG” (listopad 2001)

64. Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego „Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia  
2007-2013 Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowi-
sko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów ope-
racyjnych” z dnia 5 maja 2009 roku

65. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich – ETS
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ARiMR  Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa

B+R  badania i rozwój

CBR  centrum badawczo-rozwojowe

CUPT  Centrum Unijnych Projektów Transportowych

KE  Komisja Europejska

MG  Ministerstwo Gospodarki

MJWPU  Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

MRR  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

MŚP  małe i średnie przedsiębiorstwa

NFOŚiGW  Narodowy Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej

OZE  odnawialne źródła energii

PARP  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

PKD  polska klasyfikacja działalności 

PO  program operacyjny

PO IG  Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

PO IŚ  Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko

PO KL  Program Operacyjny Kapitał Ludzki

pp  punkty procentowe 

PROW  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

RIF  Regionalna Instytucja Finansująca

RPO  Regionalny Program Operacyjny

UE  Unia Europejska

UM  Urząd Marszałkowski
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