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ZNAKI

Nowy 2018 r. zasypał przedsiębiorców – jak i pozostałych odbiorców 

unijnego wsparcia – licznymi konkursami, które albo się już odbywają, 

albo za chwilę się rozpoczną. (Choćby pierwsza transza ,,Kredytu na 

innowacje technologiczne’’). W numerze publikujemy harmonogram 

wybranych konkursów; jest jeszcze czas, aby przygotować się do 

tych najbliższych albo – na spokojnie - kolejnych. Atmosfera wokół 

dotacji wyraźnie się poprawia. Usłyszałem niedawno od jednej z firm 

doradczych – opowiadaną jako anegdotę – historię z urzędnikami, 

którzy motywują przedsiębiorców do ponownego zgłoszenia 

odrzuconych projektów. Czyżby to znak, że unijnej biurokracji grunt 

zaczyna się palić pod nogami? Że statystyki słabe? Czas jednak na 

rewolucyjne ułatwienia w pozyskiwaniu dotacji, bo inaczej – mówiąc 

kolokwialnie – nie wyrobimy się z wykorzystaniem przyznanego nam 

budżetu (82,5 miliardy euro), o który tak zawzięcie walczyliśmy. Być 

może powołanie dra Jerzego Kwiecińskiego - dotychczasowego 

wiceministra rozwoju odpowiedzialnego za fundusze unijne, na szefa 

nowego resortu inwestycji i rozwoju jest jakimś znakiem. Panie 

ministrze, trzymamy kciuki.

Marek Szymański

marek.szymanski@fundusze-europejskie.pl
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E-SPOTKANIA

CZATY INTERNETOWE NA TEMAT DOTACJI

✓ Szybki i tani dostęp do potencjalnych klientów – beneficjentów unijnych

✓ Akcja informacyjna o czacie internetowym (e-mailingi, call center, partnerzy) trafia do 

określonej, sprecyzowanej przez zleceniodawcę grupy klientów

✓ Legalne i bezpieczne pozyskanie danych potencjalnych klientów

✓ W czacie bierze udział średnio 70-120 osób, z których większość to potencjalni 

beneficjenci unijnych konkursów: MŚP oraz duże firmy
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DOTACJE OSTATNIEJ SZANSY

MIMO LICZNYCH PODOBIEŃSTW DOTACJE W RAMACH „KREDYTU NA 

INNOWACJE TECHNOLOGICZNE” ORAZ „BADAŃ NA RYNEK” PREMIUJĄ INNY 

RODZAJ INNOWACJI. OBECNY ROK BĘDZIE OSTATNIM, W KTÓRYM MOŻEMY 

JE UZYSKAĆ.

Już od początku stycznia 2018 r. mali i średni przedsiębiorcy mają prawdopodobnie 

ostatnią szansę uzyskania wsparcia finansowego na inwestycje o wysokim 

potencjale innowacyjnym, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w 

działaniu 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” oraz 3.2.1 „Badania na rynek”

DOTACJE NA INNOWACJE
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Oba źródła finansowania premiują inwestycje o istotnym znaczeniu dla rozwoju 

gospodarczego firmy, danej branży w ujęciu międzynarodowym oraz polskiej myśli 

technologicznej. Można jednak w tym względzie zauważyć pewne różnice w sile 

nacisku na charakter innowacyjności w tych dwóch działaniach.

Konkurs w działaniu PO IR 3.2.1 „Badania na rynek” kładzie bowiem szczególny 

nacisk na innowacyjność produktową, uzyskiwaną w wyniku realizacji własnych lub 

zamawianych prac badawczo-rozwojowych. Zwrócić należy uwagę, że istota 

innowacji produktowej wynikać ma z nowych cech i funkcjonalności wdrażanego do 

oferty produktu, które wyróżnią go w stosunku do produktów konkurencyjnych, 

dostępnych co najmniej na rynku krajowym a jeszcze lepiej dla skuteczności 

wnioskowania jest jeżeli zasięg innowacyjności obejmuje rynek międzynarodowy.

INNOWACJA PRODUKTOWA, CZYLI…

Pod pojęciem innowacji produktowej, zgodnie z podręcznikiem Oslo Manual, rozumie 

się wprowadzenie wyrobu lub usługi, które są nowe lub znacząco udoskonalone w 

zakresie swoich cech lub zastosowań. Zalicza się tu znaczące udoskonalenia pod 

względem specyfikacji technicznych, komponentów i materiałów, wbudowanego 

oprogramowania, łatwości obsługi lub innych cech funkcjonalnych. Do innowacji 

produktowych zalicza się zarówno wprowadzenie nowych wyrobów i usług, jak i 

znaczące udoskonalenia istniejących wyrobów i usług w zakresie ich cech 

funkcjonalnych lub użytkowych.

Nowe produkty to wyroby lub usługi, które różnią się znacząco swoimi cechami lub 

przeznaczeniem od produktów i usług dotychczas wytwarzanych (świadczonych) 

przez firmę. Znaczące udoskonalenie istniejących wyrobów może polegać na 

zmianach materiałów, komponentów oraz innych cech zapewniających lepsze 

działanie tych produktów. Innowacje produktowe w sektorze usług mogą polegać na 

wprowadzeniu znaczących udoskonaleń w sposobie świadczenia usług (na przykład 

na podniesieniu sprawności czy szybkości ich świadczenia), na dodaniu nowych 

funkcji lub cech do istniejących usług lub na wprowadzeniu całkowicie nowych 

usług. Dla efektywnego wnioskowana o wsparcie w ramach działania PO IR 3.2.1 

ważna jest też możliwość wykazania, że nowe funkcjonalności i cechy wdrażanego 

do oferty produktu mają istotne znaczenie dla odbiorców, co czynić je będzie 

bardziej pożądanymi od oferty aktualnie dostępnej u firm konkurencyjnych na 

możliwie najszerszym rynku pod względem geograficznym.

Piotr Bogucki

Właściciel firmy doradczej 

Master Marketing

www.master-marketing.pl

DOTACJE NA INNOWACJE
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KNOW-HOW, CZYLI  INNOWACJA PROCESOWA

Konkurs w działaniu PO IR 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” wymaga 

wdrożenia innowacji o charakterze technologicznym – nowej technologii, czyli 

swoistej nowej wiedzy o sposobie wytwarzania dóbr czy usług. Stąd można mówić o 

wdrażaniu innowacji o charakterze procesowym. Zgodnie z podręcznikiem Oslo, 

innowacja w obrębie procesu winna polegać na wdrożeniu nowej lub znacząco 

udoskonalonej metody produkcji lub dostawy. Do tej kategorii zalicza się znaczące 

zmiany w zakresie technologii, urządzeń lub oprogramowania. Innowacje w obrębie 

procesów mogą mieć za cel obniżenie kosztów jednostkowych produkcji lub 

dostawy, podniesienie jakości, produkcję bądź dostarczanie nowych lub znacząco 

udoskonalonych produktów. Metody produkcji to techniki, urządzenia i 

oprogramowanie wykorzystywane do produkcji wyrobów. Metody dostawy dotyczą 

logistyki firmy i obejmują urządzenia, oprogramowanie i techniki wykorzystywane do 

nabywania środków produkcji, alokowania zasobów w ramach firmy lub dostarczania 

produktów końcowych.

Do innowacji w obrębie procesów zalicza się nowe lub znacząco udoskonalone 

metody tworzenia i świadczenia usług. Mogą one polegać na znaczących zmianach 

w zakresie sprzętu i oprogramowania stosowanego w firmach usługowych lub na 

zmianach w zakresie procedur lub technik wykorzystywanych do świadczenia usług. 

Przy czym definiowana w ramach działania PO IR 3.2.2. „nowa technologia” może być 

wdrażana w postaci prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych, 

lub wyników badań przemysłowych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, która 

umożliwiać będzie wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do 

dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, 

procesów lub usług. Biorąc pod uwagę powyższe wymogi, w ramach projektów 

finansowanych w działaniu PO IR 3.2.2. wdrażane jest innowacyjne know-how 

sposobu wytwarzania, czyli procesu produkcji dóbr lub świadczenia usług, z 

jednoczesnym wymogiem, aby wynikiem wdrożenia nowych innowacyjnych 

rozwiązań technologicznych był nowy lub znacząco ulepszony produkt lub usługa.

WYMAGANIA DLA INWESTYCJI POCZĄTKOWEJ

W obu powyższych działaniach, w trakcie oceny szczególnie premiowane są projekty 

o innowacyjności przekraczającej skalę kraju, z dużym potencjałem rozwojowym z 

punktu widzenia branży i rynku oraz projekty z zakresu wysokich i średnio-wysokich 

technologii lub zaawansowanych technologicznie i wiedzochłonnych usług, zgodnie 

z klasyfikacją Eurostat.

DOTACJE NA INNOWACJE
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Szczególnie istotny wpływ projektu na rozwój firmy wynika z konieczności 

spełnienia przez projekt wymagań dla inwestycji początkowej, co oznacza, że:

w przypadku pomocy przyznanej na zasadniczą zmianę procesu produkcji koszty 

kwalifikowalne muszą przekraczać koszty amortyzacji aktywów związanej z 

działalnością podlegającą modernizacji w ciągu trzech lat obrotowych 

poprzedzających rozpoczęcie prac związanych z projektem,

w przypadku pomocy przyznanej na dywersyfikację istniejącego zakładu koszty 

kwalifikowalne muszą przekraczać o co najmniej 200 proc. wartość księgową 

ponownie wykorzystywanych aktywów, odnotowaną w roku obrotowym 

poprzedzającym rozpoczęcie prac związanych z projektem.

Dodatkowym czynnikiem premiującym jest wpływ projektu na rozwój Krajowych 

Inteligentnych Specjalizacji, które określają priorytety rozwoju gospodarczego, 

skupiając finansowanie inwestycji w obszarach zapewniających zwiększenie 

wartości dodanej polskiej gospodarki i jej konkurencyjności na rynkach 

zagranicznych. W tym zakresie 20 inteligentnych specjalizacji określono w ramach 

następujących działów: Zdrowe społeczeństwo; Biogospodarka rolno-spożywcza, 

leśno-drzewna i środowiskowa; Zrównoważona energetyka; Surowce naturalne i 

gospodarka odpadami; Innowacyjne technologie i procesy przemysłowe.

ZESPÓŁ BADAWCZY W FIRMIE

Biorąc pod uwagę powyższe oczekiwania stawiane przed potencjalnymi 

wnioskodawcami chcącymi ubiegać się o dofinansowanie planowanych 

innowacyjnych inwestycji rozwojowych należy przejść często długotrwały proces 

kreacji rozwiązań innowacyjnych - zarówno pod kątem nowości produktowych, jak 

też procesu ich wytwarzania. Proces ten na potrzeby skutecznego wnioskowania 

winien być odpowiednio udokumentowany. W tym celu w przedsiębiorstwie, w 

drodze zarządzenia może być stworzony zespół projektowy o charakterze 

badawczo-rozwojowym, którego celem będzie opracowanie lub wyszukanie na rynku 

koncepcji nowych czy znacząco ulepszonych produktów czy usług wraz ze 

sposobem ich wytwarzania w drodze prowadzenia prac badawczo-rozwojowych.

Skuteczność pracy takiego zespołu często może wymagać korzystania z 

zewnętrznych zasobów wyspecjalizowanych jednostek badawczych czy 

laboratoriów, na zasadzie prac zleconych, których wyniki stanowić będą własność 

majątkową zleceniodawcy. Pamiętać przy tym należy o prawidłowym księgowaniu 

wydatków na prace badawczo-rozwojowe, które po ich zakończeniu i stwierdzeniu

W „BADANIACH NA 

RYNEK” SZCZEGÓLNY 

NACISK KŁADZIE SIĘ 

NA INNOWACYJNOŚĆ 

PRODUKTOWĄ,                  

A „KREDYT NA 

INNOWACJE 

TECHNOLOGICZNE” 

WYMAGA WDROŻENIA 

INNOWACJI 

PROCESOWEJ. 

DOTACJE NA INNOWACJE
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przydatności w działalności gospodarczej powinny stanowić aktywa firmy w pozycji 

„wartości niematerialne i prawne”. Osiągane wyniki przeprowadzonych lub 

nabywanych prac badawczo-rozwojowych należy poddać walidacji pod względem ich 

potencjału innowacyjnego, określając poszczególne cechy nowych produktów czy 

usług, parametryzując wartości tych cech w postaci mierzalnych wskaźników i 

porównując je do rozwiązań obecnie dostępnych na rynku.

Dla uargumentowania potencjału rynkowego planowanej do wdrożenia 

innowacyjności można skorzystać z usług wyspecjalizowanych w opiniowaniu 

technologii jednostek naukowo-badawczych, które swoim autorytetem ocenią dane 

rozwiązanie. Opinia taka nie jest dokumentem wymaganym w procesie aplikacyjnym, 

ale może być pomocna w sytuacji, gdy przedmiotem innowacyjności technologicznej 

- ubiegając się o wsparcie w ramach działania POIR 3.2.2, będzie nieopatentowana 

wiedza techniczna.

ZDOLNOŚĆ PATENTOWA

Optymalną sytuację wyjściową do wnioskowania uzyskać można, gdy wyniki 

przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych będą nosić w sobie zdolność 

patentową jako wynalazek lub podlegać ochronie własności przemysłowej pod 

postacią wzoru użytkowego, czego nie da się uzyskać w przypadku 

nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Chcąc skutecznie wnioskować o dofinansowanie należy także rozważyć współpracę 

z wyspecjalizowanym doradcą, który przeanalizuje planowany do realizacji projekt 

pod kątem efektywności szans na sukces w poszczególnych dostępnych 

konkursach w ramach działań programów operacyjnych. Ekspert na podstawie 

swojego doświadczenia doradzi najskuteczniejszą drogę wnioskowania oraz 

stanowić będzie wsparcie merytoryczne w procesie aplikacji, zwiększając 

prawdopodobieństwo sukcesu zarówno w uzyskaniu dotacji, jak też w późniejszej 

realizacji dofinansowanego już projektu inwestycyjnego. Co nabiera szczególnego 

znaczenia w obecnej sytuacji, gdy ramy procedur realizacji zamówień w ramach 

dofinansowanych projektów są tak ścisłe i uwierające, że trudno się w nich zmieścić 

bez narażanie się na konsekwencje utraty części lub całości dofinansowania.

W RAMACH ,,KREDYTU 

NA INNOWACJE 

TECHNOLOGICZNE’’ 

MOŻNA WDROŻYĆ NIE 

TYLKO WYNIKI 

WŁASNYCH I 

ZAMÓWIONYCH PRAC 

BADAWCZO - 

ROZWOJOWYCH – TAK 

JEST W ,,BADANIACH 

NA RYNEK’’, ALE TAKŻE 

ROZWIĄZANIA 

UZYSKANE OD INNYCH 

PODMIOTÓW.

DOTACJE NA INNOWACJE
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Czas na składanie wniosków w ramach ,,Kredytu na innowacje technologiczne’’ 

(3.2.2) kończy się 24 maja 2018 r., a w ,,Badaniach na rynek’’ (3.2.1) - 5 grudnia br., z 

możliwością wcześniejszego zakończenia naboru w przypadku wyczerpania środków 

finansowych. Jednym słowem, im szybciej rozpoczniemy działania przygotowawcze, 

tym większe prawdopodobieństwo opracowania dobrego projektu, na wysokim 

poziomie merytorycznym. 

UWAGA NA TERMINY

24 maja 2018 r.

zakończenie naboru ,,Kredytu na innowacje technologiczne’’ (3.2.2)

5 grudnia 2018

zakończenie naboru w ,,Badaniach na rynek’’ (3.2.1)

DOTACJE NA INNOWACJE
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MARGUERITE II WESPRZE OZE

I NIE TYLKO

Europejskie banki rozwoju oraz Europejski Bank Inwestycyjny uruchomiły 

Marguerite II, europejski fundusz infrastrukturalny będący następcą 

Marguerite I. Budżet programu wynosi ponad 700 milionów euro. W Polsce, 

dzięki wsparciu funduszu udało się sfinansować spalarnię śmieci w Poznaniu - 

największy do tej pory projekt PPP nad Wisłą, warty 832 mln zł.

Nowy fundusz kontynuować będzie udzielane wcześniej wsparcie 

najważniejszych inwestycji infrastrukturalnych w energię, w tym ze źródeł 

odnawialnych, a także w transport oraz infrastrukturę cyfrową. Fundusz zyskał 

także dodatkowe możliwości finansowania, choćby w budownictwo socjalne, 

program Mieszkanie+ oraz akademiki na wynajem. Fundusz Marguerite II - 

podobnie jak jego poprzednik - ma spełniać funkcję katalizatora dla nowych oraz 

przyczyniać się do dalszego rozwoju istniejących inwestycji w przedsięwzięcia 

energetyczne, w tym ze źródeł odnawialnych, transportu oraz infrastruktury 

cyfrowej. Inwestycje te służą realizacji kluczowych polityk Unii Europejskiej w 

dziedzinie zmian klimatycznych, bezpieczeństwa energetycznego, agendy 

cyfrowej oraz sieci transportowych.
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Wyzwania sektorowe

Fundusz może zainwestować ponad 700 mln euro w okresie 10 lat - z 

możliwością dwukrotnego przedłużenia tego okresu, za każdym razem o 

jeden rok, a wszystkie jego środki powinny zostać zainwestowane w ciągu 5 

lat. Europejski Bank Inwestycyjny zapewni 200 mln euro, z czego 100 mln 

będzie gwarantowane przez Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji 

Strategicznych (EFIS). Każdy z pięciu krajowych banków rozwoju 

zainwestuje po 100 mln euro. Będą to: polski Bank Gospodarstwa 

Krajowego (BGK), francuski Caisse des Dépôts Group, włoski Cassa 

Depositi e Prestiti, niemiecki Kreditanstalt für Wiederaufbau oraz 

hiszpański Instituto de Crédito Oficial.

Fundusz Marguerite II będzie finansować inwestycje o podobnym 

charakterze co poprzednik, kładąc nacisk na nowe przedsięwzięcia. 

Umożliwi także realizację nowych projektów infrastrukturalnych zgodnie z 

celami Planu Inwestycyjnego dla Europy i Europejskiego Funduszu na rzecz 

Inwestycji Strategicznych (EFIS). Obejmują one ograniczenie emisji 

dwutlenku węgla poprzez finansowanie poprawy efektywności 

energetycznej i rozwoju energii ze źródeł odnawialnych, zwiększenie 

dostępu do szybkiego internetu światłowodowego, poprawę połączeń 

transportowych, a także zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego. 

Ponadto fundusz będzie wspierać rozwój zielonych i innowacyjnych 

projektów przyczyniających się do przejścia na gospodarkę niskoemisyjną 

zgodnie z celami Planu Inwestycyjnego oraz celami COP 21.

20 inwestycji w 20 krajach

Środki poprzedniego funduszu - Marguerite I, zostały w całości 

zainwestowane, a sam fundusz zrealizował swoje początkowe cele. 

Zaangażował ponad 700 mln euro kapitału własnego i środków o 

charakterze quasi-kapitałowym w 20 inwestycji w 12 państwach 

członkowskich, we wszystkich docelowych sektorach. Występował w 

charakterze katalizatora dla projektów o łącznej wartości przekraczającej 

10 miliardów euro. Fundusz Marguerite I wspierał takie projekty jak morskie 

farmy wiatrowe w Belgii i Niemczech, lądowe farmy wiatrowe w Szwecji, 

elektrownie słoneczne we Francji, instalacje biomasy w Portugalii, zakład 
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produkujący energię z odpadów w Polsce, infrastrukturę transportową w 

Chorwacji, Irlandii, Włoszech i Hiszpanii, projekty w zakresie infrastruktury 

cyfrowej we Francji i we Włoszech, zapewniał również wsparcie w zakresie 

przesyłu i magazynowania gazu na Łotwie.

- Udział BGK w Funduszu Marguerite II wynika ze strategii banku na lata 

2017 – 2020 i wspiera realizację Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego 

Rozwoju. Będziemy finansować projekty o istotnym znaczeniu dla 

gospodarki. Ponadto współpraca z największymi bankami rozwoju w Europie 

przy realizowaniu wspólnych inwestycji kapitałowych pozwoli na wymianę 

doświadczeń i zwiększenie rozpoznawalności BGK jako polskiego banku 

rozwoju. Chcę podkreślić, że fundusz, który ma siedzibę w Luksemburgu, po 

raz pierwszy otworzy biuro regionalne. Dzięki naszemu zaangażowaniu 

będzie ono zlokalizowane w Warszawie – komentuje Paweł Nierada, 

pierwszy wiceprezes Zarządu BGK.

W pierwszy fundusz Marguerite zaangażowany był po polskiej stronie bank 

PKO BP, ale pod koniec 2017 r. wycofał się z programu. - Po ośmiu latach od 

utworzenia Marguerite I środki funduszu są w pełni wykorzystane, a dla 

realizacji kolejnych przedsięwzięć powołano nowy fundusz Marguerite II – 

wyjaśnia zarząd banku. Funduszem zarządza zarejestrowana w 

Luksemburgu spółką Marguerite, w której reprezentowani są 

przedstawiciele instytucji zaangażowanych w projekt. 

Więcej informacji uzyskać można na stronie spółki zarządzającej 

Marguerite: www.marguerite.com

DZIĘKI NASZEMU 

ZAANGAŻOWANIU 

FUNDUSZ OTWORZY 

WKRÓTCE BIURO W 

WARSZAWIE

- komentuje Paweł 

Nierada, pierwszy 

wiceprezes Zarządu BGK

http://www.marguerite.com
http://www.marguerite.com
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KIEDY TWOJA INNOWACJA MA 
SZANSĘ NA DOFINANSOWANIE?

Fundusze unijne dostępne w perspektywie finansowej 2014-2020 wspierają 

innowację na każdym jej etapie – od weryfikacji koncepcji, przez jej rozwój, aż do 

wdrożenia do działalność gospodarczej. Aby pomysł włożyć w ramy wniosku o 

dofinansowanie, a wniosek przekuć w projekt, który uzyska dofinansowanie, 

konieczna jest szczegółowa weryfikacja koncepcji pod kątem obowiązujących w 

danym konkursie kryteriów oceny. Dokument zawierający kryteria wyboru projektów 

jest załącznikiem udostępnianym zawsze wraz z dokumentacją konkursową i to tam 

znajdują się informacje o tym, jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać dotację. 

Kryteria oceny dzielą się zasadniczo na formalne i merytoryczne, i te pierwsze 

muszą zostać spełnione, aby wniosek został poddany dalszej ocenie punktowej.

SPRAWDŹ CZY TWOJA INNOWACJA JEST INNOWACYJNA

Kluczowe dla projektów realizowanych w obecnej perspektywie finansowej jest 

pojęcie innowacyjności. Znajdziemy je w każdej dokumentacji konkursowej,

DOTACJE NA INNOWACJE
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a warunek innowacyjności przedsięwzięcia podlega szczegółowej ocenie 

ekspertów zgodnie z kryteriami wyboru projektów. Czym zatem jest owa 

innowacyjność? Jak definiuje się różne rodzaje innowacji? Podręcznik Oslo 

Manual definiuje innowację jako wdrożenie nowego lub istotnie 

ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi), nowego lub istotnie 

ulepszonego procesu, nowej metody marketingu lub nowej metody 

organizacji w zakresie praktyk biznesowych, organizacji miejsca pracy bądź 

relacji ze środowiskiem. Produkty (wyroby i usługi), procesy i metody 

(techniczne, organizacyjne i marketingowe) są innowacjami, jeśli są nowe 

lub istotnie ulepszone przynajmniej z punktu widzenia wdrażającego je 

przedsiębiorstwa. Przytoczona powyżej definicja innowacji obejmuje pełne 

spektrum nowości – od nowości na skalę światową, poprzez nowości w skali rynku, 

na którym działa przedsiębiorstwo, po nowości tylko z punktu widzenia danego 

przedsiębiorstwa. Innowacja może być również opracowana w konsorcjum, to znaczy 

we współpracy z innymi przedsiębiorstwami lub instytucjami.

INNOWACJA B+R MUSI WPISYWAĆ SIĘ W KIS.   CZYLI W CO?

Szanse na dofinansowanie mają projekty wpisujące się w Krajowe Inteligentne 

Specjalizacje (KIS). KIS to wybrane priorytety gospodarcze, które mają przyczynić 

się do unowocześnienia gospodarki krajowej, przekształceń strukturalnych, 

zróżnicowania produktów i usług oraz tworzenia innowacyjnych rozwiązań 

społeczno-gospodarczych. W obszernym dokumencie znajdziemy 20 

priorytetowych obszarów dotyczących kluczowych branż gospodarki, m.in. zdrowia, 

biogospodarki, energetyki, surowców naturalnych i gospodarki odpadami, 

innowacyjnych technologii i procesów przemysłowych.

To co warte podkreślenia – w przypadku projektów z branży informatycznej, w 

których część badawcza wiąże się z przeprowadzeniem prac w zakresie 

oprogramowania komputerowego, należy pamiętać, że „czynności rutynowe 

związane z oprogramowaniem, niepociągające za sobą postępu naukowego czy 

technicznego ani wyeliminowania niepewności o charakterze technicznym, nie 

powinny być zaliczane do B+R”. Oznacza to, że niemożliwe jest sfinansowanie 

projektów polegających np. na tworzeniu aplikacji biznesowych i systemów 

informatycznych na podstawie znanych metod i istniejących narzędzi 

informatycznych czy adaptacji istniejącego oprogramowania.

Barbara Borgieł

Członek zarządu firmy 

doradczej Open Concept

Absolwentka Wydziału 

Ekonomii Akademii 

Ekonomicznej w Poznaniu 

oraz filologii angielskiej 

w Wyższej Szkole Języków 

Obcych. Od 13 lat zajmuje 

się tematyką finansowania 

inwestycji, innowacji oraz 

prac badawczo - 

rozwojowych. Swoją wiedzę 

wykorzystuje w praktyce 

zarządzając spółką Open 

Concept, która 

kompleksowo wspiera 

środowisko nauki i biznesu 

we wzajemnej komunikacji i 

współpracy. Jest ekspertem 

Komisji Europejskiej w 

zakresie oceny 

innowacyjnych pomysłów 

(SME Instrument), 

Ministerstwa Rozwoju w 

zakresie oceny projektów 

pozakonkursowych PO IR 

oraz ekspertem 

Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego.

DOTACJE NA INNOWACJE
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MIERZ SIŁY NA ZAMIARY, CZYLI WSKAŹNIKI SUKCESU

Zgodnie z założeniem programów pomocowych, wnioskodawca musi osiągnąć 

określone wyniki w rezultacie realizacji projektu. Po zakończeniu okresu trwania 

projektu, wyniki te zostają wdrożone do działalności/gospodarki, a firma musi 

osiągać z tego tytułu korzyści. Przedsiębiorstwo na etapie wniosku jest 

zobligowane udowodnić, jakie jest realne zapotrzebowanie rynkowe na wyniki 

projektu i jakie przesłanki wskazują na potencjalny sukces ekonomiczny produktu 

lub usługi. Przedsiębiorca musi swoje założenia poprzeć wiarygodnymi źródłami w 

postaci dostępnych statystyk, zmieniających się trendów czy analizy rynku. Oprócz 

tego konieczne jest zaplanowanie przychodów osiąganych z wdrożenia wyników do 

działalności gospodarczej. W przypadku projektów dotyczących innowacji 

procesowych, znacznie usprawniających działanie np. linii produkcyjnych, firma 

kalkuluje oszczędności, jakie uzyska w związku z wprowadzonymi usprawnieniami: 

tzw. koszty uniknione. W trakcie oceny bierze się pod uwagę, czy produkt powstały 

w wyniku projektu będzie konkurencyjny w stosunku do istniejących na rynku oraz 

czy jego planowane cechy i funkcjonalności wskazują na możliwość zaistnienia na 

rynku i rywalizacji z innymi graczami.

Kolejną ważną kwestią jest charakterystyka firmy, która wnioskuje o dotację. 

Wniosek o dofinansowanie oceniany jest pod kątem tego, czy firma posiada 

zdolność do sfinansowania projektu. Ten element jest weryfikowany głównie w 

oparciu o historyczne dane finansowe firmy, a także o prognozy wynikające z analiz 

finansowych. Dlatego planując budżet projektu należy uwzględnić to, że 

wnioskowana wysokość dotacji musi być adekwatna do potencjału finansowego 

przedsiębiorstwa. W przypadku finansowania projektu również z innych źródeł 

zewnętrznych niż dotacja (np. kredyt, pożyczka), ocenie podlega wiarygodność i 

realność pozyskania tychże źródeł finansowania. Instytucja finansująca weryfikuje 

także czy przedsiębiorstwo posiada odpowiednie zasoby do zrealizowania projektu – 

zarówno techniczne, jak i kadrowe. Odpowiednio zaprezentowane kompetencje 

zespołu projektowego to niezwykle istotna część każdego wniosku o 

dofinansowanie. Planując projekt należy mieć na uwadze, że wszystkie informacje 

zawarte we wniosku będą weryfikowane w trakcie realizacji projektu i po jego 

zakończeniu. Podawanie we wniosku nieprawdziwych danych może prowadzić do 

negatywnych konsekwencji w trakcie realizacji projektu.

DOTACJE NA INNOWACJE
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TRZEBA KONTROLOWAĆ SPRZEDAŻ

Przygotowując wniosek o dotacje powinniśmy założyć procent odliczanego podatku 

VAT zgodnie ze stanem faktycznym w czasie przygotowywania wniosku lub zgodnie 

z prognozowaną strukturą sprzedaży. Następnie w czasie realizacji projektu musimy 

kontrolować faktyczną strukturę sprzedaży. Jeśli w trakcie rozliczania projektu 

okaże się, że założyliśmy za niski współczynnik odliczonego podatku VAT, będziemy 

musieli zmniejszyć wnioskowaną kwotę dotacji lub zwrócić część dotacji. Obowiązek 

taki będziemy mieli przez cały okres trwałości projektu. W umowach o 

dofinansowanie znajduje się również zapis: „Beneficjent jest zobowiązany do 

niezwłocznego pisemnego poinformowania Instytucji Pośredniczącej o wszelkich 

okolicznościach, które spowodowały lub mogą spowodować nieutrzymanie 

trwałości projektu, zmianę kwalifikowalności wydatków w okresie trwałości 

projektu, w tym zmiany powodujące możliwość odzyskania przez beneficjenta 

podatku od towarów i usług, który stanowił wydatek kwalifikowalny na etapie 

realizacji projektu”. Czyli w okresie trwałości projektu, po zakończeniu każdego roku 

kalendarzowego i określeniu stosunku sprzedaży opodatkowanej do całej 

osiągniętej sprzedaży, będziemy musieli poinformować instytucję rozliczającą nasz 

projekt o zmianie wysokości odliczonego podatku VAT. Jeśli kwota odliczenia 

podatku VAT ulegnie zwiększeniu będziemy musieli zwrócić część dotacji. Jeśli 

kwota ulegnie zmniejszeniu – cóż, nasza strata – nie można liczyć na podwyższenie 

dotacji.

POSZUKAJ ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

Skompletowałeś już wszystkie elementy dobrego projektu? Posiadasz innowacyjny 

produkt wpisujący się w KIS, potencjał konkurencyjny oraz zasoby finansowe i 

osobowe? Następnym krokiem jest dopasowanie odpowiedniego programu 

pomocowego oraz znalezienie konkursu najlepiej odpowiadającego na potrzeby 

firmy i pomysłu. Przedsiębiorcy szukający finansowego wsparcia dla swoich 

przedsięwzięć powinni poznać przede wszystkim harmonogram Programu 

Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR). To w nim znajdą informacje o zbliżających 

się konkursach oraz odniesienie do ogłaszających je instytucji. PO IR oferuje 

przedsiębiorcom zdecydowanie najszerszy wachlarz możliwości dofinansowania 

nowych pomysłów w obecnej perspektywie finansowej.

Konkursy na własne lub zlecone prace B+R. Firma decydująca się na rozpoczęcie 

W TRAKCIE OCENY 

BIERZE SIĘ POD 

UWAGĘ, CZY PRODUKT 

POWSTAŁY W WYNIKU 

PROJEKTU BĘDZIE 

KONKURENCYJNY W 

STOSUNKU DO 

ISTNIEJĄCYCH NA 

RYNKU

DOTACJE NA INNOWACJE
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projektu B+R może skorzystać ze wsparcia jednostek naukowych, kupując od nich 

usługę polegającą na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, 

usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego. Środki te dostępne są w 

ramach poddziałania 2.3.2 POIR „Bony na innowacje dla MŚP”. Maksymalna wartość 

kosztów kwalifikowanych wynosi 400 tys. zł. Środki na prowadzenie badań 

przemysłowych i prac rozwojowych mających na celu opracowanie nowych lub 

znacząco ulepszonych rozwiązań oferuje poddziałanie 1.1.1 POI R, czyli tzw. „Szybka 

ścieżka”. Jedna z konkursowych rund przeznaczona jest dla firm, które aplikowały w 

ramach programu Horyzont 2020 do programu Instrument SME i posiadają 

certyfikat Seal of Excellence. Konkurs ten charakteryzuje się szybką procedurą 

oceny trwającą ok. 60 dni. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaplanowało także 

konkurs na prace B+R, w którym startować mogą konsorcja przedsiębiorstw z 

jednostkami naukowymi, poddziałanie 4.1.4 PO IR „Projekty aplikacyjne”.

 Konkursy sektorowe i centra B+R. Na 2018 rok zaplanowano również konkursy 

sektorowe, dedykowane dla konkretnych branż w gospodarce. Tym razem szanse na 

dotacje będą mieli przedsiębiorcy z sektora recyklingu surowców mineralnych i 

drewna, stoczniowego, farmaceutycznego i motoryzacyjnego. Natomiast 

Ministerstwo Rozwoju planuje ogłoszenie cieszącego się dużym zainteresowaniem 

konkursu na tworzenie centrów badawczo-rozwojowych lub działów B+R (działanie 

2.1 PO IR). W tym instrumencie sfinansować można inwestycje w aparaturę, sprzęt, 

technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac 

badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

Badania na rynek. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości umożliwia rozwój 

małych i średnich przedsiębiorstw poprzez dofinansowanie wdrożeń projektów 

badawczych, zgodnie z hasłem: „Od pomysłu do rynku”. Poddziałanie 3.2.1 PO IR 

„Badania na rynek” zakłada realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników 

prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie 

lub na jego zlecenie, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź 

znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług). Ulepszenie może dotyczyć 

charakterystyk technicznych, komponentów, materiałów, wbudowanego 

oprogramowania oraz innych cech funkcjonalnych produktu. Projekt złożony w 

ramach konkursu „Badania na rynek” może być kontynuacją prac zrealizowanych w 

ramach konkursu „Bon na innowacje dla MŚP”. Ogłoszony zostanie także bardzo 

popularny konkurs „Kredyt na innowacje technologiczne” (poddziałanie 3.2.2 POIR). 

Wsparcie dla przedsiębiorcy w ramach konkursu stanowi premia technologiczna

DOTACJE NA INNOWACJE
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stanowiąca spłatę części kredytu technologicznego, udzielonego przez bank 

komercyjny na realizację inwestycji technologicznej. Zakończenie naboru planowane 

jest na 24 maja 2018.

SUKCES... I CO DALEJ?

Twoja firma wybrała adekwatny program pomocowy, przekuła pomysł w projekt, 

który wpisał się w kryteria oceny i w konsekwencji wniosek został wybrany do 

dofinansowania? Gratuluję! Możesz rozpocząć realizację projektu. Należy jednak 

pamiętać, że aby skutecznie wdrożyć zaplanowaną innowację w firmie, potrzeba 

czasu, pracy, wiedzy i chęci. Otrzymanie dofinansowania to pierwszy z wielu etapów, 

jakie czekają na drodze do finalizacji projektu i wdrożenia produktu. Współpraca, 

komunikacja i kompetentny zespół to najlepsi przyjaciele efektywnej realizacji 

projektu. Skuteczne rozliczenie projektu oraz osiągnięcie zaplanowanych efektów 

oznaczają niewątpliwy sukces w grze o fundusze unijne, który umożliwia dalsze 

starania o dofinansowanie kolejnych innowacji w Twojej firmie.

DOTACJE NA INNOWACJE



19

FUNDUSZE EUROPEJSKIE

STARTUP MOŻE OTRZYMAĆ           
3 MILIONY Z SIMPACT

Simpact to pierwszy w Polsce fundusz inwestycyjny oparty na idei tzw. impact 

investing, w którym kluczowym kryterium inwestowania i zaangażowania w projekty 

technologiczne będzie ich pozytywny wpływ na społeczeństwo i środowisko 

naturalne. Fundusz powstał w ramach koordynowanego przez Narodowe Centrum 

Badań i Rozwoju programu Bridge Alfa. Startupy zainteresowane pozyskaniem 

kapitału mogą otrzymać nawet do 3 milionów złotych.

FUNDUSZ SIMPACT

to fundusz typu venture capital, który jako pierwszy w Polsce i jeden z pierwszych w 

Europie Środkowo-Wschodniej działa w oparciu o ideę impact investing - czyli 

nowatorskiej strategii inwestycyjnej, polegającej na świadomym zaangażowaniu 

kapitału w projekty, które oprócz wyników finansowych generują również zysk 

społeczny lub środowiskowy. Projekty w które inwestuje Simpact z założenia mają 

przyczyniać się do pozytywnej zmiany świata na lepsze. Fundusz koncentruje się na 

poszukiwaniu rozwiązań technologicznych z takich obszarów, jak usprawnienie 

codziennego trybu życia mieszkańców krajów rozwiniętych, ochrona zdrowia,
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poprawa stanu środowiska i warunków życia, redukcja zanieczyszczeń i inne 

wpisujące się w ideę impact investing. Startupy zainteresowane pozyskaniem 

kapitału mogą otrzymać nawet 3 miliony złotych, przy jednoczesnym objęciu przez 

fundusz mniejszościowego pakietu udziałowego.

Postępujące zanieczyszczenie środowiska, starzenie się społeczeństwa czy 

wykluczenia społeczne to tylko niektóre z dzisiejszych wyzwań cywilizacyjnych i 

demograficznych. W Simpact planujemy inwestować w projekty, które przy 

wykorzystaniu nowych technologii, chcą zmieniać świat na lepsze – wzbogacać 

kluczowe aspekty życia, i ta misja stanowi dla nich fundament modelu biznesowego. 

Nie zamierzamy ograniczać się do konkretnego sektora czy gałęzi przemysłu. 

Wierzymy, że w każdej dziedzinie jest przestrzeń do wykorzystania innowacji w 

służbie zrównoważonego rozwoju – mówi Krzysztof Grochowski, dyrektor 

zarządzający funduszem Simpact.

PIERWSZA INWESTYCJA

Simpact pierwszą inwestycję ma już za sobą. W październiku 2017 r. wraz z 

funduszem INNOventure, dołączył do grona udziałowców polskiego startupu SiDLY, 

który konstruuje innowacyjne urządzenia telemedyczne. Łączna wartość 

finansowania przekazanego przez oba fundusze wyniosła 2 mln zł, z możliwością 

zwiększenia jej do 5 mln zł .

SiDLY to startup, który idealnie wpisuje się w filozofię działalności Simpactu. 

SiDLY Care – kluczowy produkt firmy – to opaska umożliwiająca stały pomiar 

parametrów medycznych, na bieżąco analizuje rytm serca czy temperaturę skóry. 

Rozwiązanie to jest szczególnie ważne dla osób starszych, u których wzrasta 

ryzyko wystąpienia czynników zagrażających ich zdrowiu czy życiu. SiDLY jest 

zatem doskonałym przykładem wykorzystania technologii w celu poprawienia 

życia określonym grupom społecznym, a przy tym jest to również prężnie 

funkcjonująca firma z konkretnym celem finansowym. Jestem niezwykle dumny, 

że mogliśmy zostać udziałowcem tak dynamicznie działającego, zarówno w 

sferze społecznej, jak i biznesowej – startupu – dodaje Krzysztof Grochowski.

FUNDUSZ 

KONCENTRUJE SIĘ NA 

POSZUKIWANIU 

ROZWIĄZAŃ 

TECHNOLOGICZNYCH Z 

TAKICH OBSZARÓW, JAK 

USPRAWNIENIE 

CODZIENNEGO TRYBU 

ŻYCIA MIESZKAŃCÓW, 

OCHRONA ZDROWIA, 

POPRAWA STANU 

ŚRODOWISKA I 

WARUNKÓW ŻYCIA, 

REDUKCJA 

ZANIECZYSZCZEŃ I 

INNE.
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IMPACT INVESTING, CZYLI NOWY TREND

Wg GIIN - The Global Impact Investing Network – największej instytucji zrzeszającej 

fundusze impact investment na świecie, w 2010 roku światowy rynek impact 

investment wynosił 50 miliardów dolarów, ale już na koniec 2016 roku jego wartość 

szacowano na 114 miliardów dolarów. Połączenie zysku finansowego z korzyściami 

społecznymi to coraz częściej preferowany kierunek – dla inwestorów 

poszukujących ciekawych opcji inwestycyjnych, ale i startupów, które chcą tworzyć 

projekty zmieniające świat na lepsze. To również sposób myślenia, który łączy coraz 

większą liczbę przedsiębiorców i zarządzających funduszami.

Kluczowymi zadaniami stojącymi przed funduszami typu impact investment są: z 

jednej strony definiowanie, a z drugiej mierzenie osiągniętego wpływu społecznego i 

środowiskowego. Dobra inwestycja powinna wykazać realny i mierzalny pozytywny 

wpływ na świat na równi z wynikami finansowymi – tłumaczy Jacek Ostrowski, 

członek Simpactu. – Liczmy się również z wyzwaniami na polu edukacji. Jako 

pierwsze tego typu przedsięwzięcie nie tylko w Polsce, ale i w tej części Europy, 

pracujemy również nad tym, aby uświadomić rynek czym jest a czym nie jest 

fundusz impact investment. Ważne jest także wskazanie różnic pomiędzy naszymi 

działaniami a filantropią czy społeczną odpowiedzialnością biznesu – dodaje. 

Oficjalnie fundusz Simpact zadebiutował 4 grudnia 2017 r. podczas gali kończącej III 

edycję spotkania CEE Capital Market Leaders Forum, odbywającej się na 

warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. (Źródło: Mam Startup).O ROZWIĄZANIU 
SIDLY:

www.youtube.com/
watch?v=RDJ5u3d
1lXU

https://www.youtube.com/watch?v=RDJ5u3d1lXU
https://www.youtube.com/watch?v=RDJ5u3d1lXU
https://www.youtube.com/watch?v=RDJ5u3d1lXU
https://www.youtube.com/watch?v=RDJ5u3d1lXU
https://www.youtube.com/watch?v=RDJ5u3d1lXU
https://www.youtube.com/watch?v=RDJ5u3d1lXU
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RUSZYŁY POŻYCZKI NA 
ROZWÓJ TURYSTYKI W 
POLSCE WSCHODNIEJ

Wystartował program pożyczkowy realizowany w ramach projektu 

„Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka”.

Wsparcie trafi do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z branży 

turystycznej w województwie lubelskim, świętokrzyskim, warmińsko-

mazurskim, podkarpackim i podlaskim. Na projekt można otrzymać nawet 

500 tys. zł, do spłaty w okresie pięciu lat. Unijne wsparcie gwarantuje 

uzyskania dofinansowania na warunkach lepszych niż rynkowe.

Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowy z pośrednikami 

finansowymi na łączną kwotę 30 mln zł. To pierwsza z transz, które będą 

udostępniane stopniowo do 2026 r. Łączny budżet projektu 

„Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka” to 200 mln zł, których 

dysponentem jest Minister Rozwoju. Celem pożyczek jest zróżnicowanie i 

podniesienie jakości usług oraz przedłużenie sezonu turystycznego w 

pięciu wschodnich województwach. Pożyczki na Rozwój Turystyki 

przeznaczone będą w całości na finansowanie inwestycji na terenie Polski 

Wschodniej. 

Zobacz także:

Urlop na Podlasiu

https://www.youtube.com/w

atch?v=HIsldV0BU7c

Źródło: You Tube/Wędrowne Motyle

https://www.youtube.com/watch?v=HIsldV0BU7c
https://www.youtube.com/watch?v=HIsldV0BU7c
https://www.youtube.com/watch?v=HIsldV0BU7c
https://www.youtube.com/watch?v=HIsldV0BU7c
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Pożyczki – o wartości jednostkowej do 500 tys. zł, będą udzielane na 

warunkach korzystniejszych niż rynkowe, na okres do 5 lat. - Turystyka to 

rosnąca gałąź gospodarki, nie tylko w skali kraju, ale również na poziomie 

globalnym. W Polsce obserwujemy stały wzrost udziału turystyki w 

tworzeniu PKB - w 2016 r. było to 6 procent, z zatrudnieniem szacowanym 

na ok. 760 tys. osób, co stanowi blisko 6 proc. ogółu pracujących. Dlatego 

Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przewiduje wsparcie dla 

sektora wolnego czasu. Oferujemy je m.in. przez pożyczki w ramach 

„Przedsiębiorczej Polski Wschodniej – Turystyki”. Liczymy, że dzięki nim uda 

się jeszcze pełniej wykorzystać dla rozwoju makroregionu jego potencjały – 

przedsiębiorczość i unikalne walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe – 

mówi Adam Hamryszczak, wiceminister rozwoju.

Program chwalą także eksperci rynku turystycznego. Zaznaczają, że to 

dobry momenty na takie działania. - Dla mnie osobiście istotnym trendem 

przemawiającym za turystyką krajową jest pojawienie się wolnych od handlu 

niedzieli, co może wypchnąć mieszkańców aglomeracji na turystyczne 

szlaki. Jeśli miałbym dobry pomysł na turystyczny biznes - w szczególności 

związany z produktami sieciowymi, to nie wahałbym się inwestować nawet 

kapitał pożyczony – tłumaczy Hubert Gonera, dyrektor zarządzający firmy 

doradztwa turystycznego landbrand. Pożyczki będą udzielane m.in. na 

budowę i remont obiektów infrastruktury turystycznej, uzdrowisk, 

infrastruktury rekreacyjno-sportowej, obiektów noclegowych oraz na 

tworzenie i rozwój parków tematycznych. Będzie można także sfinansować 

podniesienie jakości świadczonych usług i infrastruktury turystycznej. O 

pożyczkę mogą się starać również przedstawiciele tradycyjnych zawodów, 

zajmujący się rękodziełem i rzemiosłem, przedsiębiorcy wytwarzający i 

sprzedający żywność ekologiczną czy produkty tradycyjne i regionalne. 

Preferowane będą obiekty posiadające lub ubiegające się o status „Miejsca 

przyjaznego rowerzystom” w ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego 

Green Velo oraz młode przedsiębiorstwa (do dwóch lat działalności).

ROŚNIE UDZIAŁ 
TURYSTYKI W PKB

DLA KOGO PREFERENCJE

Adam Hamryszczak

wiceminister rozwoju:

- Pożyczka może 

wynieść maksymalnie 

500 tys. zł, są specjalne 

preferencja dla 

przedsiębiorców 

działających nie dłużej 

niż dwa lata, dla 

startupów, a także 

prowadzących 

działalność przyjazną 

turystyce rowerowej. Nie 

ukrywamy, że dzięki 

temu chcemy wesprzeć 

wschodni szlak 

rowerowy. 
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Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw, jako wiodących podmiotów 

polskiej gospodarki, jest jednym z filarów strategii naszego banku. To 

wsparcie jest szczególnie potrzebne na terenach Polski Wschodniej. 

Podpisane umowy dadzą impuls do dalszego rozwoju przedsiębiorczości w 

sektorze turystyki w tym regionie – dodaje Przemysław Cieszyński, członek 

Zarządu BGK. Środkami zarządza Bank Gospodarstwa Krajowego, a ich 

dystrybucją w Polsce Wschodniej zajmują się pośrednicy finansowi wybrani 

w przetargu. W województwie lubelskim jest to Lubelska Fundacja Rozwoju, 

w województwach świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i podlaskim - 

konsorcjum spółek ECDF oraz Mega 

Sonic. - Pytanie tylko, na ile unijne 

wsparcie w wysokości 75 proc. i więcej 

oraz bardzo preferencyjne finansowanie 

z instrumentu szwajcarskiego 

dostępne np. w Podkarpackim nie 

zepsuło rynku? Cóż zobaczymy czy 

przedsiębiorczość została już 

dostateczne pobudzona – komentuje 

dyrektor Gonera z lanbrand. 

Szczegółowe informacje nt. projektu 

można znaleźć na stronach 

internetowych Ministerstwa Rozwoju, 

Banku Gospodarstwa Krajowego oraz 

urzędów marszałkowskich 

zainteresowanych województw. 

* Lanbrand jest czołową firmą konsultingową 

na rynku programowania turystyki w polskich 

regionach. Wdrożyła m.in. produkt turystyczny 

,,Białystok wielu kultur’’ i wiele innych 

projektów w Polsce Wschodniej. 

NIE TYLKO POŻYCZKI

Hubert Gonera, dyrektor zarządzający firmy doradztwa 

turystycznego landbrand:*

POŻYCZKI SĄ SZANSĄ NA POTRZEBNĄ INFRASTRUKTURĘ

- Tak zwana Polska Wschodnia ma szansę stać się hitem 

polskiej turystyki. Preferencyjne pożyczki wspierające 

inwestycje w ten sektor wydają się trafnym uzupełnieniem i 

konsekwencją działań infrastrukturalnych i promocyjnych 

prowadzonych w perspektywie finansowej 2007-2014. W jej 

ramach powstały np. szlak rowerowy Green Velo – który 

mógłby być nazwany wschodnim szlakiem rowerowym. 

Przebiega on przez 5 województw Polski wschodniej. Jego 

bieg został oznakowany, stworzono miejsca obsługi turysty. 

Brakuje jednak miejsc noclegowych i gastronomicznych, 

których pojawienie się może być przyspieszone dzięki 

programom pożyczkowym. Powstają obecnie także oddolne 

inicjatywy dla których wsparcie zwrotne może być 

katalizatorem. Mam na myśli chociażby Podlaski Szlak 

Kulinarny. W jego ramach około 40 wytwórców lokalnych 

smaków chce oferować np. regionalne biesiady kulinarne czy 

warsztaty. 
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Program preferencyjnych pożyczek może nakłonić ich do inwestycji w 

niezbędną infrastrukturę, taką jak sale do prowadzenia warsztatów 

kulinarnych i biesiad oraz miejsca noclegowe jeszcze przed nadchodzącym 

sezonem turystycznym w 2018 roku. 

(Źródło: MR, BGK, informacja własna)

POSŁUCHAJ 

https://www.polskieradio.pl/42/273/Artykul/1932426,

Specjalne-pozyczki-na-turystyke-w-Polsce-Wschodniej

Kwoty dla poszczególnych województw oraz pośrednicy finansowi

• Świętokrzyskie (ECDF)

• Podlaskie (ECDF)

• Warmińsko-mazurskie (ECDF)

• Podkarpackie (Agencja Rozwoju Regionalnego MARR)

• Lubelskie (Lubelska Fundacja Rozwoju) 

 

            10 mln zł

            10 mln zł

            10 mln zł

            10 mln zł

            10 mln zł

https://www.polskieradio.pl/42/273/Artykul/1932426,Specjalne-pozyczki-na-turystyke-w-Polsce-Wschodniej
https://www.polskieradio.pl/42/273/Artykul/1932426,Specjalne-pozyczki-na-turystyke-w-Polsce-Wschodniej
https://www.polskieradio.pl/42/273/Artykul/1932426,Specjalne-pozyczki-na-turystyke-w-Polsce-Wschodniej
https://www.polskieradio.pl/42/273/Artykul/1932426,Specjalne-pozyczki-na-turystyke-w-Polsce-Wschodniej
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UNIA POŻYCZY TELEKOMOM NA ATRAKCYJNYCH 
WARUNKACH 

Prawie 6 tysięcy operatorów telekomunikacyjnych może skorzystać na 

wsparciu z programu Polska Cyfrowa. Warunek: zapewnienie dostępu do 

szerokopasmowego internetu

Pierwszym partnerem Banku Gospodarstwa Krajowego w programie finansowania 

rozwoju sieci szerokopasmowych został Alior Bank. Bank rozdysponuje kwotę co 

najmniej 40 mln zł na preferencyjne pożyczki dla firm telekomunikacyjnych, które 

chcą inwestować w infrastrukturę szybkiego Internetu. Pierwsze środki mają trafić 

do przedsiębiorców już we wrześniu. Pieniądze pochodzą z unijnego programu Polska 

Cyfrowa.

Podpisaliśmy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę, na podstawie której 

będziemy udzielać pożyczek szerokopasmowych. Ich celem jest sfinansowanie 

dostępu do internetu szerokopasmowego o przepustowości minimum 30 Mb/s 
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dla gospodarstw domowych oraz minimum100 Mb/s dla szkół. Potencjalne grono 

beneficjentów jest bardzo duże, mówimy tu o współpracy z około sześcioma 

tysiącami zarejestrowanych operatorów telekomunikacyjnych, działających na 

terenach, na których występują białe plamy w dostępie do sieci – mówi Michał 

Chyczewski, wiceprezes, p.o. prezesa Alior Banku.

DLA KOGO WSPARCIE

O preferencyjne pożyczki szerokopasmowe mogą się ubiegać te przedsiębiorstwa, 

które mają w planach inwestycje w budowę albo rozbudowę sieci 

telekomunikacyjnych. Wymogiem jest zapewnienie dostępu do sieci 

szerokopasmowej dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw oraz szkół. Spłata 

pojedynczej, preferencyjnej pożyczki dla takiej inwestycji może być rozłożona nawet 

na 15 lat.

Mówimy o pożyczkach wynoszących od 20 tys. zł do 10 mln zł. Jest to instrument 

nastawiony na segment mniejszych i średnich operatorów telekomunikacyjnych, nie 

tych największych. Skorzystają przede wszystkim gospodarstwa domowe i szkoły, a 

także firmy telekomunikacyjne – mówi Michał Chyczewski. Środki finansowe 

przeznaczone na pożyczki dla firm telekomunikacyjnych pochodzą z programu 

Polska Cyfrowa. Dysponuje nimi Bank Gospodarstwa Krajowego, który w wyniku 

rozstrzygniętego przetargu 18 lipca br. podpisał z Alior Bankiem umowę dotyczącą 

dystrybucji tych środków. 

Alior Bank jest pierwszym pośrednikiem, który będzie udzielał firmom 

telekomunikacyjnym preferencyjnego finansowania na rozwój infrastruktury 

szybkiego internetu. W kolejce czekają jednak następni, w BGK trwa rozpatrywanie 

ofert. W puli, którą dysponuje Alior znajduje się obecnie 40 mln zł (z możliwością 

zwiększenia jej do 100 mln zł). Porozumienie zakłada też, że Alior Bank przeznaczy 

na projekty telekomunikacyjne 10 mln zł ze środków własnych.

CYFROWY BUNTOWNIK

Michał Chyczewski, wiceprezes, pełniący obowiązki prezesa zarządu Alior Banku, 

podkreśla, że współpraca z BGK i walka z cyfrowym wykluczeniem mocno wpisuje się 

w strategię „Cyfrowego buntownika”, którą bank ogłosił w tym roku. Zakłada ona 

m.in. wprowadzenie nowych rozwiązań cyfrowych i mobilnych oraz zainwestowanie 

dodatkowych 400 mln zł w IT i innowacje, co ma pomóc klientom bezpiecznie przejść 

przez proces rewolucji technologicznej w bankowości.

Michał Chyczewski

wiceprezes Alior Banku

- Jest to instrument 

nastawiony na 

segment mniejszych i 

średnich operatorów 

telekomunikacyjnych, 

nie tych największych. 

Skorzystają przede 

wszystkim 

gospodarstwa 

domowe i szkoły, a 

także firmy 

telekomunikacyjne. 
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Po pierwsze, instrument pożyczek szerokopasmowych jest przeznaczony dla 

małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych, a my jesteśmy skoncentrowani 

na dalszym rozwoju właśnie w tym segmencie. Po drugie, dzięki eliminacji tzw. 

białych plam i poszerzaniu dostępu do internetu pośrednio zwiększamy swój rynek w 

segmencie klienta detalicznego. Udzielając pożyczek szerokopasmowych, działamy 

również w kierunku poszerzenia grona klientów, którzy będą później korzystać z 

naszych usług w kanałach mobilnych i internetowych – mówi Michał Chyczewski.

Finansowanie rozwoju sieci szerokopasmowych nie jest pierwszym projektem, przy 

którym Alior Bank współpracuje z BGK. Instytucja uczestniczy też w innych 

publicznych programach pomocowych kierowanych zwłaszcza do segmentu MSP. 

Jednym z produktów tego typu jest kredyt z gwarancjami de minimis (pomoc 

publiczna dla przedsiębiorstw, która nie wymaga notyfikacji KE). Alior Bank jest 

drugim największym w Polsce dystrybutorem gwarancji de minimis, z których 

skorzystało do tej pory ponad 17 tys. przedsiębiorstw. Małym i średnim firmom bank 

udziela też kredytów inwestycyjnych z premią technologiczną BGK. Michał 

Chyczewski ocenia, że MSP jest w tej chwili najbardziej rentownym segmentem 

rynków finansowych. Dlatego małe i średnie przedsiębiorstwa są jednym z filarów, 

na których opiera się strategia Alior Banku. (Newseria, FE).

CO MOGĄ SFINANSOWAĆ TELEKOMY *

• roboty budowlane, materiały budowlane i dostawy oraz instalacje elementów 

infrastruktury szerokopasmowej

• przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania robót budowlanych,

• niezbędnych nadzorów (np. archeologicznego, budowlanego, autorskiego, 

inwestorskiego) inwestycyjnych związanych z budową pasywnej infrastruktury 

szerokopasmowej

• nabycie prawa do dysponowania nieruchomością, związane z realizacją 

przedsięwzięcia

• dostawę, instalacji i uruchomienie urządzeń telekomunikacyjnych stanowiących 

infrastrukturę aktywną sieci szerokopasmowej

• instalację linii kablowych i ich duktów prowadzących do budynków i mieszkań oraz 

wewnątrz nich

• aktywne elementy sieci umieszczanych lub instalowanych w budynkach

• aktywne elementy sieci, np. urządzenia telekomunikacyjne, w tym urządzenia 

radiowe instalowane w telekomunikacyjnej sieci szkieletowej i dystrybucyjnej

• działania informacyjno-promocyjne, ale pod warunkiem, że są związane 

bezpośrednio z realizowanym przedsięwzięciem

Zobacz także

INTERNET RZECZY – 

NAJWAŻNIEJSZE 

WYDARZENIE 2018

https://innowacje.newseri

a.pl/news/internet-rzeczy-i

-nowe,p1148030133

* Lista nie wyczerpuje 

możliwych inwestycji. 

Źródło: Alior Bank

https://innowacje.newseria.pl/news/internet-rzeczy-i-nowe,p1148030133
https://innowacje.newseria.pl/news/internet-rzeczy-i-nowe,p1148030133
https://innowacje.newseria.pl/news/internet-rzeczy-i-nowe,p1148030133
https://innowacje.newseria.pl/news/internet-rzeczy-i-nowe,p1148030133
https://innowacje.newseria.pl/news/internet-rzeczy-i-nowe,p1148030133
https://innowacje.newseria.pl/news/internet-rzeczy-i-nowe,p1148030133
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100 PROCENT ODLICZENIA DLA 
INWESTUJĄCYCH W BADANIA I ROZWÓJ

Przedsiębiorstwa inwestujące w działalność badawczo-rozwojową mogą już od 

stycznia br. odliczać 100 proc. wszystkich kosztów kwalifikowanych. 2 miesiące 

wcześniej prezydent podpisał tzw. dużą ustawę o innowacyjności, która zmieniła 

kształt ulgi na badania i rozwój. Na korzyść przedsiębiorstw inwestujących w 

innowacje zmieniły się zasady rozliczania kosztów osobowych, poszerzył się katalog 

kosztów podlegających odliczeniu, a dodatkowo ulga objęła firmy działające w 

specjalnych strefach ekonomicznych.

Polska gospodarka i polski biznes potrzebują innowacyjności, a to wymaga 

zwiększenia nakładów na działalność badawczo-rozwojową. Przykłady zachodnich 

gospodarek pokazują, jak wielką rolę w rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw 

odgrywają dobrze skonstruowane ulgi podatkowe. W Polsce ulga na badania i rozwój 

została wprowadzona w 2016 r. i od tego czasu jest sukcesywnie rozwijana. W 

ramach tworzenia otoczenia prawnego sprzyjającego rozwojowi innowacyjności, w 

2017 r. polski rząd przygotował tzw. dużą ustawę o innowacyjności, która korzystnie 

zmienia kształt ulgi na badania i rozwój.

ULGI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
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WIELKOŚĆ FIRMY NIE MA ZNACZENIA

W 2016 r. wartość odliczenia wynosiła 30 proc. kosztów pracowników 

zatrudnionych w celu realizacji działalności B+R oraz 20 proc. (MŚP) lub 10 proc. 

(duże firmy) pozostałych kosztów kwalifikowanych. Dzięki zmianom wprowadzonym 

pod koniec 2016 r. w ramach tzw. małej ustawy o innowacyjności przedsiębiorstwa 

rozliczające ulgę B+R za 2017 r. mogą odliczyć 50 proc. kosztów pracowników 

zatrudnionych w celu realizacji działalności B+R oraz 50 proc. (MŚP) lub 30 proc. 

(duże firmy) pozostałych kosztów kwalifikowanych. Duża ustawa o innowacyjności 

zwiększa atrakcyjność ulgi do poziomu 100 proc. oraz znosi zróżnicowanie wielkości 

odliczenia w zależności od kategorii kosztów i wielkości firmy. Oznacza to, że 

niezależnie od wielkości zatrudnienia, firmy będą mogły odliczyć 100 proc. 

wszystkich kosztów kwalifikowanych. Warto zauważyć, że ulga na takim poziomie od 

lat funkcjonuje u naszych najbliższych sąsiadów w Czechach.

Przykładowo duża firma, w której roczne koszty pracowników zatrudnionych w celu 

realizacji działalności badawczo-rozwojowej wynoszą 1 mln zł, a pozostałe koszty 

kwalifikowane – 500 tys. zł, przy stawce CIT 19 proc. za 2016 r. mogła odliczyć 66,5 

tys. zł. Utrzymując wydatki na B+R na tym samym poziomie, firma za 2017 r. odliczy 

123,5 tys. zł, a za 2018 r. aż 285 tys. zł. Duża ustawa o innowacyjności wprowadza 

jeszcze większe odliczenie dla przedsiębiorstw, które mają status centrum 

badawczo-rozwojowego (CBR). Już od 2018 r. będą one mogły odliczyć 150 proc. 

kosztów kwalifikowanych, w tym kosztów osobowych, materiałów i surowców, 

sprzętu specjalistycznego, który nie jest środkiem trwałym, kosztów współpracy z 

jednostkami naukowymi i innymi przedsiębiorstwami, odpłatnego korzystania z 

aparatury naukowo-badawczej i zakupu usługi korzystania z takiej aparatury, 

amortyzacji budynków, budowli i lokali stanowiących odrębną własność oraz 

środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych do B+R. 

Co istotne, odliczenie z tytułu amortyzacji budynków, budowli i lokali 

wykorzystywanych do B+R oraz koszty współpracy z podmiotami innymi niż 

jednostki naukowe nie będą mogły stanowić więcej niż 10 proc. przychodów CBR. 

Duża firma o statusie CBR odliczy 100 proc. kosztów praw ochrony intelektualnej, a 

MŚP aż 150 proc. 

WIELKOŚĆ FIRMY NIE MA ZNACZENIA

W wielu przedsiębiorstwach koszty osobowe stanowią największą część kosztów 

działalności badawczo-rozwojowej. Jednocześnie w 2017 r., gdy przedsiębiorcy

Małgorzata 

Boguszewska

menedżer Działu 

Dotacji i Ulg B+R 

AYMING POLSKA

Paweł Perzyński

starszy konsultant B+R 

AYMING POLSKA
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pierwszy raz rozliczali ulgę B+R, to właśnie odliczenie kosztów osobowych za 2016 

r. okazało się dla nich najtrudniejsze. Zgodnie z obowiązującymi jeszcze do końca 

2017 r. przepisami, do kosztów kwalifikowanych zaliczane są koszty osobowe, czyli 

należności i składki pracowników „zatrudnionych w celu realizacji działalności B+R” 

(art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT oraz 26e ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT). To 

sformułowanie wymusza na pracodawcach udowodnienie, że pracownicy realizujący 

działalność B+R w firmie zostali w niej zatrudnieni właśnie w tym celu. Jednak w 

praktyce działania związane z B+R prowadzone są przez pracowników różnych 

działów, w zależności od fazy realizacji projektu. 

Przepisy ustawy o CIT nie uzależniają odliczenia kosztów osobowych od formalnego 

potwierdzenia w dokumentach, że pracownik został „zatrudniony w celu realizacji 

działalności badawczo-rozwojowej”. Takie zatrudnienie można wykazać wszelkimi 

dowodami, które potwierdzą, że pracownik realizuje działania B+R. Mimo to, w 2017 

r. zarówno firmy, jak i organy podatkowe miały problem z interpretowaniem, na jakiej 

podstawie zaliczyć do ulgi B+R czas pracownika poświęcony na działalność 

badawczo-rozwojową. Niektóre urzędy odmawiały wydania interpretacji podatkowej 

lub wymagały formalnego uwzględnienia działań B+R w zakresie obowiązków 

pracownika.

Teraz firma będzie mogła już odliczyć w ramach ulgi B+R koszty zatrudnienia 

pracownika w danym miesiącu w wysokości proporcjonalnej do czasu 

przeznaczonego przez pracownika na działania B+R. Ustawodawca nie będzie 

narzucał przedsiębiorcom formy wyodrębnienia (podziału) części wynagrodzenia. 

Wybór sposobu udokumentowania wydatków na B+R pozostawiony zostanie 

podatnikom, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową. Zalecane jest, aby 

dla celów dowodowych prowadzona była miesięczna ewidencja czasu pracy 

pracowników zaangażowanych w działalność badawczo-rozwojową podatnika. Jest 

to rozwiązanie optymalne zarówno dla organów podatkowych, jak i przedsiębiorców. 

Dąży ono do jak najdokładniejszego rozliczania ulgi badawczo-rozwojowej, czego 

oczekują organy podatkowe. Jednocześnie daje pracodawcom możliwość 

odpisywania kosztów pracowników, którzy nie są zatrudnieni bezpośrednio w 

działach B+R. Taka forma rozliczenia sprawdza się od ponad dekady we Włoszech i w 

Czechach.

FIRMA MOŻE ODLICZYĆ 

KOSZTY ZATRUDNIENIA 

W WYSOKOŚCI 

PROPORCJONALNEJ DO 

CZASU 

PRZEZNACZONEGO 

PRZEZ PRACOWNIKA NA 

DZIAŁANIA B+R. 

USTAWODAWCA NIE 

NARZUCA PRZY TYM 

FORMY 

WYODRĘBNIENIA 

CZĘŚCI 

WYNAGRODZENIA.
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KOSZTY WSPÓŁPRACY WLICZONE DO ULGI

Do końca 2017 r. przedsiębiorcy mogą odliczyć w ramach ulgi B+R wyłącznie koszty 

osobowe pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Od 2018 r. 

przedsiębiorstwa mogą odliczyć także koszty współpracy z osobami, które realizują 

dla nich działania B+R na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło. 

Ustawodawca stawia jeden warunek – osoby współpracujące w ramach umów 

cywilnoprawnych muszą zajmować się wyłącznie działaniami B+R. Od takich umów 

cywilnoprawnych firma będzie mogła odliczyć miesięczne należności przysługujące 

współpracownikowi oraz związane z nimi składki na ubezpieczenia społeczne. Duża 

ustawa o innowacyjności poszerza także katalog kosztów kwalifikowanych o 

specjalistyczny sprzęt, niebędący środkiem trwałym, który wykorzystywany jest 

bezpośrednio w działaniach B+R. W tym przypadku ustawodawca wymienia w 

szczególności sprzęt taki jak naczynia i przybory laboratoryjne oraz urządzenia 

pomiarowe wykorzystywane bezpośrednio w pracach badawczo-rozwojowych. 

Określenie „w szczególności” pozwala założyć, że katalog ten będzie katalogiem 

otwartym. Pozostaje więc mieć nadzieję, że znajdą się w nim również narzędzia 

wykorzystywane bezpośrednio w pracach B+R. Przykład? W przetwórstwie tworzyw 

sztucznych prototyp nowego produktu (składającego się z surowców) nie może 

powstać bez takiego narzędzia jak forma do odlewania. W tym wypadku to zakup 

matrycy jest droższy niż zakup surowca i ma większy udział w koszcie produkcji 

prototypu.

Przedsiębiorstwa rozliczające ulgę za 2017 r. mogą odliczyć koszty usługi 

odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej. Jednakże pracownicy 

firmy nieposiadającej takiego sprzętu zazwyczaj nie są wyszkoleni w jego obsłudze, 

a koszt ich szkolenia może być większy niż koszt zakupu samej usługi. Od 2018 r. 

katalog kosztów kwalifikowanych obejmuje także nabycie usługi badań i pomiarów 

zleconych wyłącznie na potrzeby prowadzonych prac B+R. Dodatkowo, w ramach ulgi 

B+R duże przedsiębiorstwa będą mogły odliczyć również koszty uzyskania i 

utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz prawa z rejestracji 

wzoru przemysłowego.

ULGA B+R W STREFACH EKONOMICZNYCH

Do tej pory przedsiębiorstwa działające w specjalnych strefach ekonomicznych 

(SSE), ze względu na dostępne tam zwolnienia podatkowe nie miały możliwości 

skorzystania z ulgi badawczo-rozwojowej.

Współautorka artykułu 
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Boguszewska 

przewodniczy zespołowi 

ds. opracowania 
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Według zapisu art. 18d ust. 6 ustawy o CIT, „prawo do odliczenia nie przysługuje 

podatnikowi, jeżeli w roku podatkowym prowadził działalność na terenie specjalnej 

strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia”. W praktyce oznacza to, że z ulgi B+R 

nie może korzystać również ta część przedsiębiorstwa, która 

jest zlokalizowana poza SSE i płaci podatek dochodowy, czyli w 

tej części nie korzysta ze zwolnienia podatkowego. Dzięki dużej 

ustawie o innowacyjności firmy będą mogły zyskać możliwość 

odpisania kosztów kwalifikowanych, które nie są związane z 

działalnością w specjalnej strefie ekonomicznej. Już od 2018 r. 

firmy inwestujące w działalność badawczo-rozwojową mogą 

zyskać realne oszczędności. 

Wyzwaniem dla przedsiębiorstw wciąż jednak pozostaje 

identyfikowanie działalności badawczo-rozwojowej. 

Powszechnie kojarzy się ona z zaawansowanymi technologiami 

czy przełomowymi odkryciami. Tymczasem prace 

badawczo-rozwojowe występują w regularnej działalności 

większości firm. Do B+R zaliczymy zarówno udoskonaloną 

recepturę jogurtu, udoskonalony system informatyczny czy 

nową maszynę. Teraz, gdy ulga jest tak atrakcyjna, warto 

przyjrzeć się działaniom prowadzonym w ramach 

przedsiębiorstwa. Oszczędności uzyskane dzięki uldze B+R 

firma będzie mogła zainwestować w swój dalszy rozwój.

Zobacz także: www.ayming.pl

ULGI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
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VAT-REF, CZYLI JAK 
ODZYSKAĆ PODATEK 
Z ZAGRANICY

Od dnia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej polscy przedsiębiorcy, 

zarejestrowani jako podatnicy VAT w Polsce, mogą ubiegać się o zwrot VAT 

zapłaconego w innym państwie członkowskim. Odbywa się to w procedurze 

VAT-REF, czyli poprzez złożenie drogą elektroniczną wniosku o zwrot zagranicznego 

VAT. Niestety nie zawsze z pozytywnym skutkiem.

Przed 1 stycznia 2010 roku odzyskanie podatku VAT było jeszcze bardziej 

skomplikowane, niż obecnie i oznaczało wielomiesięczne, a nawet wieloletnie 

oczekiwanie na jego zwrot. Podatnicy składali wnioski w formie papierowej 

bezpośrednio do urzędu skarbowego w państwie, z którego ubiegali się o zwrot 

podatku. Jednym z zadań Unii Europejskiej było usprawnienie tej procedury i dlatego 

od 1 stycznia 2010 obowiązuje nowa, uproszczona procedura ubiegania się o zwrot 

podatku VAT zapłaconego za granicą. Dotychczas obowiązująca Ósmą Dyrektywę 

Rady z dnia 6 grudnia 1979 r. zastąpiła nowa Dyrektywa 2008/9/WE. 

Agnieszka Kordas

specjalista ds. 

odzyskiwania podatków 

z zagranicy, wiceprezes 

spółki Transtax 
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WNIOSEK W KRAJU PODATNIKA

Czy dzięki tym zmianom odzyskanie podatku VAT z zagranicy jest na pewno dużo 

prostsze? Obecnie wnioski dotyczące transakcji przeprowadzanych pomiędzy 

krajami Unii Europejskiej składa się wyłącznie w formie elektronicznej i kieruje się je 

bezpośrednio do urzędu skarbowego, pod który podlega starający się o zwrot 

podatku przedsiębiorca. Wniosek składany jest w kraju siedziby danego podatnika, a 

nie jak dawniej - w państwie dokonywania zakupów. Warto zwrócić uwagę, iż 

dyrektywa, jako akt prawny, nie nakłada bezpośrednio na państwo członkowskie 

praw i obowiązków wynikających ze swojej treści. Na jej mocy wszystkie kraje Unii 

Europejskiej są zobowiązane zaimplementować do swojego porządku prawnego 

określone regulacje, służące osiągnięciu wskazanego w dyrektywie stanu rzeczy. W 

praktyce mogą więc zachodzić różnice pomiędzy uregulowaniami poszczególnych 

krajów a postanowieniami dyrektywy. Często okazuje się że pomimo wprowadzenia 

ujednoliconego systemu zwrotu podatku, aby odzyskać podatek zapłacony w 

różnych państwach członkowskich należy orientować się w ich systemie prawa 

krajowego.

Art. 5 Dyrektywy 2008/9/WE mówi, iż prawo do zwrotu podatku określa się zgodnie 

z dyrektywą VAT na zasadach stosowanych w państwie członkowskim zwrotu. 

Państwo członkowskie, do którego kierowany jest wniosek ustala zatem reguły 

według których przyznawany będzie zwrot. Reguły te powinny odpowiadać 

przepisom unijnym, niemniej jednak w niektórych przypadkach regulacje 

wspólnotowe pozostawiają członkom wspólnoty swobodę decyzyjną co do pewnych 

rozwiązań. Okazuje się zatem, że to prawo konkretnego kraju przesądza o tym, czy 

danemu podatnikowi zwrot się należy, czy też nie.

ZWROT NIE TYLKO Z FAKTURY

Na przykład w niektórych krajach UE odzyskujemy VAT za usługi hotelowe i 

gastronomiczne, a w innych nie. W przypadku firm transportowych są kraje, które 

zwracają VAT z faktur wystawionych za zakup części zamiennych i naprawy 

samochodu, inne je odrzucają. Zgodnie z art. 20 omawianej dyrektywy, jeśli państwo 

członkowskie uważa, że nie posiada wszystkich stosownych informacji na 

podstawie których może wydać decyzję o zwrocie podatku, może ono zażądać, 

drogą elektroniczną, dodatkowych informacji. Może zażądać dalszych dodatkowych 

informacji, w tym oryginałów faktur lub dokumentów celnych - bez względu na progi 

dotyczące podstawy opodatkowania wyrażone w artykule 10. 

WNIOSKI DOTYCZĄCE 

TRANSAKCJI 
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Warto w tym momencie zwrócić uwagę, iż państwo członkowskie zwrotu może 

określić języki, którym wnioskodawca musi się posługiwać celem przedstawienie 

wyjaśnień lub informacji dodatkowych. Okazuje się zatem, że pomimo iż formularz 

wniosku wypełnia w swoim języku ojczystym i wysyła go za pośrednictwem swojego 

rodzimego urzędu skarbowego to może się zdarzyć, że dostanie na swój adres 

mailowy wezwanie w języku kraju, do którego kierował wniosek i w tym samym 

języku lub innym określonym w przepisach kraju zwrotu będzie musiał na to 

wezwanie odpowiedzieć.

Przygotowując wniosek o zwrot podatku VAT za wydatki poniesione w innym kraju 

Unii Europejskiej nie można zapominać o uregulowaniach dotyczących minimalnych 

kwot oraz okresów za jakie można składać wnioski. Zdarza się również, że 

wnioskodawca ubiega się o zwrot podatku VAT na podstawie dokumentu innego niż 

faktura VAT bądź dokument celny. Najczęściej chodzi tu o paragony fiskalne, gdyż w 

niektórych krajach Unii stanowią one dokument uprawniający do staranie się o zwrot 

podatku. Takim typowym przykładem są paragony, które otrzymujemy za przejazd 

autostradą. Zwrot podatku naliczonego jest możliwy tylko wtedy, gdy nabyte towary 

lub usługi wykorzystywane są do transakcji dokonywanych poza terytorium państwa 

członkowskiego ich nabycia, o ile podatek ten podlegałby odliczeniu, gdyby były 

dokonywane na terytorium tego państwa.

Zobacz także

JAK ROZLICZYĆ FAKTURĘ ZAGRANICZNĄ

http://superbiz.se.pl/firma/jak-rozliczyc-fakture-zagraniczna_535016.html

Zobacz także: 

www.transtax.eu

http://superbiz.se.pl/firma/jak-rozliczyc-fakture-zagraniczna_535016.html
http://superbiz.se.pl/firma/jak-rozliczyc-fakture-zagraniczna_535016.html
http://www.transtax.eu
http://www.transtax.eu
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Ministerstwo Rozwoju wprowadza liczne 
uproszczenia proceduralne, zarówno na etapie 

oceny formalnej, jak i merytorycznej

Z JAKICH PRZYCZYN ODRZUCANE 
BYŁY PROJEKTY?

Zdaje się, że Ministerstwo Rozwoju poważnie wzięło sobie do serca niskie 

wykorzystanie dotacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. - 

Nareszcie - zgodnym chórem odpowiadają przedsiębiorcy i menedżerowie z firm 

doradczych. Jak wynika ze statystyk, do wydania wciąż pozostaje ponad 54 proc. 

unijnych środków w programach operacyjnych. Jakie były najczęstsze przyczyny 

odrzucania wniosków i co planuje Ministerstwo Rozwoju, aby zwiększyć 

skuteczność wnioskodawców i przyspieszyć wydatkowanie?

Trochę danych. W ramach unijnej polityki spójności i perspektywy finansowej na lata 

2014-2020 Polska otrzymała do wykorzystania 82,5 mld euro. Od 2014 r. 

uruchomiono 3,8 tys. konkursów, w których złożono ponad 68 tys. wniosków o 

dofinansowanie w łącznej wysokości około 421 mld zł. Do tej pory podpisano 25 

tys. umów na ponad 225 mld zł, a średni poziom dofinansowania wszystkich 

projektów - realizowanych przez przedsiębiorców i instytucje publiczne - wyniósł 77 

proc. Najgorzej sytuacja wygląda w programie Inteligentny Rozwój. Tutaj 

wykorzystanie budżetu wzrosło wprawdzie do poziomu 5 903,96 mld zł, co stanowi 

jednak zaledwie 16 proc. środków dostępnych w programie.

PRAWO I PROCEDURY
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Jest światełko w tunelu: Ministerstwo Rozwoju zapowiedziało liczne uproszczenia 

proceduralne, zarówno na etapie oceny formalnej, jak i merytorycznej, co powinno 

przełożyć się na zwiększenie skuteczności wnioskodawców i przyspieszenie 

wydatkowania z POIR. Z doświadczenia firm doradczych wynika, że dotychczas na 

etapie oceny merytorycznej wnioski były odrzucane z pięciu głównych powodów.

ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PROJEKTU PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU O 

DOFINANSOWANIE

Najczęstszym błędem popełnianym przez wnioskodawców POIR jest 

rozpoczęcie realizacji projektu przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. 

Jest nim podpisanie umowy z wykonawcą lub dostawcą (np. maszyn, 

materiałów), czy dokonanie płatności (nawet w formie zaliczki) na poczet 

projektu. - Z założenia dotację powinny uzyskać firmy, które nie są w stanie 

samodzielnie przeprowadzić projektu w kształcie przedstawionym we 

wniosku. Jeśli więc przedsiębiorstwo rozpoczęło realizację projektu jeszcze 

przed złożeniem wniosku, jest to sygnał dla instytucji finansującej, że 

dysponuje ono zapleczem finansowym, a dotacja nie jest niezbędna do 

realizacji projektu. Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, 

przedsiębiorstwo potencjalnie może podpisać umowę warunkową zawierającą 

klauzulę, która zastrzega, że umowa wejdzie w życie dopiero po otrzymaniu przez 

firmę dofinansowania. Umowy takie nie mogą być wiążące - komentuje Magdalena 

Burzyńska, dyrektor zarządzająca w Ayming Polska.

BRAK STABILNOŚCI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

Fundusze unijne są przeznaczone dla rozwijających się podmiotów, które potrzebują 

wsparcia, aby przyśpieszać rozwój. Przedsiębiorstwa starające się o dotacje muszą 

udowodnić, że są w stanie sfinansować tę część projektu, która nie jest objęta 

dofinansowaniem ze środków UE (minimum 20 proc. kosztów całej inwestycji). W 

związku z tym, na etapie oceny merytorycznej, weryfikowana jest sytuacja 

finansowa przedsiębiorstwa w okresie trzech ostatnich lat obrachunkowych. Przed 

złożeniem aplikacji o dofinansowanie należy przeanalizować, czy firma będzie w 

stanie ponieść koszty realizacji projektu w czasie jego trwania oraz w okresie 

trwałości, który wynosi od 3 do 5 lat. Warto także rozważyć złożenie wniosku w 

konsorcjum – w takim wypadku kluczowe jest prawidłowe sformułowanie zapisów 

umowy. 

Magdalena Burzyńska

dyrektor zarządzająca w 

Ayming Polska:

NIE ZRÓB 
FALSTARTU

- Jeśli przedsiębiorstwo 

rozpoczęło realizację 

projektu jeszcze przed 

złożeniem wniosku o 

finansowanie, jest to 

sygnał dla instytucji 

finansującej, że 

dysponuje ono 

zapleczem finansowym, 

a dotacja nie jest 

niezbędna do realizacji 

projektu. 
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BRAK WERYFIKACJI POZIOMU INNOWACYJNOŚCI PROJEKTU

W przypadku projektów badawczo-rozwojowych zazwyczaj głównym kryterium 

oceny jest innowacyjność, rozumiana jako stopień zaawansowania 

technologicznego produktu lub technologii końcowej w projekcie, osiągany na 

drodze prac badawczo-rozwojowych. Prawidłowe określenie poziomu 

innowacyjności projektu przysparza firmom wiele trudności i często decyduje o 

odrzuceniu wniosku o dofinansowanie. Tymczasem poziom innowacyjności projektu 

najlepiej określić jeszcze przed podjęciem decyzji o złożeniu wniosku, w oparciu o 

bazy danych, np. patentową. Pozwoli to na uzyskanie informacji, czy rozwiązanie, 

które ma być wynikiem realizacji projektu, istnieje już na rynku lub ma na nim swój 

odpowiednik. W zależności od wyniku weryfikacji, kolejnym etapem może być 

uzyskanie opinii o innowacyjności projektu od wykwalifikowanej jednostki naukowej. 

NIEPRAWIDŁOWE PRZYPORZĄDKOWANIE KOSZTÓW PROJEKTU

Dla wielu przedsiębiorstw starających się o dofinansowanie wyzwaniem jest 

prawidłowe przyporządkowanie kosztów projektu. Dotyczy to w szczególności 

projektów badawczo-rozwojowych i przypisywania kosztów do poszczególnych 

etapów prac B+R. W tym wypadku głównym problemem wnioskodawców jest 

rozróżnienie badań przemysłowych od prac rozwojowych. To istotna kwestia, 

ponieważ dla różnego rodzaju prac B+R przewidziany jest różny poziom 

dofinansowania. - Rozwiązaniem jest przyporządkowanie odpowiedniego poziomu 

TRL, czyli Technology Readiness Level dla poszczególnych etapów projektu. TRL to 

dziewięciostopniowa skala określająca poziom gotowości technologicznej danego 

rozwiązania. Można ją rozumieć jako etap rozwoju projektu badawczo-rozwojowego. 

Przykładowo, do poziomu TRL 6 występują wyłącznie badania przemysłowe. 

Najlepiej więc już na początku zdefiniować na jakim poziomie TRL będą kończyć się 

kolejne etapy projektu i dopiero na tej podstawie kategoryzować koszty – komentuje 

Beata Maczyszyn, menedżer ds. projektów inwestycyjnych w Dziale Dotacji i Ulg B+R 

Ayming Polska.

BRAK ODPOWIEDNICH ZASOBÓW DO REALIZACJI PROJEKTU

Przedsiębiorstwa starające się o dofinansowanie muszą udowodnić, że posiadają 

kadrę i zasoby techniczne niezbędne do realizacji projektu. Jeśli w momencie 

składania wniosku, w przedsiębiorstwie nie ma odpowiednio wykwalifikowanego

PRAWO I PROCEDURY
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personelu, firma może wykazać umowy warunkowe podpisane z kadrą, która 

przystąpi do pracy po otrzymaniu dofinansowania na projekt. W przypadku zasobów 

technicznych, najlepiej gdy przedsiębiorstwo już fizycznie dysponuje sprzętem 

niezbędnym do przeprowadzenia projektu. W innym wypadku może starać się o 

zakup lub wynajem środków trwałych i dofinansować ich amortyzację lub wynajem. 

Istotne jest, aby określić środki trwałe potrzebne do realizacji projektu i taką 

informację zawrzeć we wniosku. 

MINISTERSTWO ZAPEWNIA: BĘDZIE ŁATWIEJ

We wrześniu br., w ramach Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, 

Ministerstwo Rozwoju zatwierdziło korzystne dla przedsiębiorstw zmiany w 

procesie oceny wniosków. Obowiązują one od 2018 r., a w przypadku konkursu 2.1 

„Wsparcie inwestycji B+R” - już od 20 listopada 2017 r. Ocena formalna wniosku 

będzie prostsza i szybsza. Do tej pory uzyskanie pozytywnej oceny formalnej 

wymagało spełnienia wszystkich kryteriów. Teraz komisja będzie weryfikować, czy 

wniosek został złożony we właściwym formularzu i terminie, jest wypełniony 

przynajmniej w dwóch trzecich punktów i posiada niezbędne załączniki. Nowością 

będzie także możliwość wniesienia poprawek do wniosku na etapie oceny 

merytorycznej. Wnioskodawca otrzyma od oceniających ekspertów kompleksowy 

zestaw uwag do wniosku, na podstawie których w ciągu 14 dni będzie mógł 

zaproponować zmiany w aplikacji o dofinansowanie.

Poprawek nie będzie można wprowadzać jedynie w odniesieniu do oceny zdolności 

finansowej wnioskodawcy i zakwalifikowania projektu jako noszącego znamiona 

centrum badawczo-rozwojowego. Inną pozytywną zmianą jest dopuszczenie udziału 

firm doradczych w panelu ekspertów oceniających składane aplikacje. Nowością 

będzie także wprowadzenie tzw. wizji lokalnej jeszcze przed podpisaniem umowy. Po 

opublikowaniu listy rankingowej, wnioskodawcy ubiegający się o dotacje dla 

projektów obarczonych dużym ryzykiem oraz ci o mniejszej wiarygodności 

finansowej czy merytorycznej, będą podlegać kontroli ze strony jednostki 

przyznającej dofinansowanie. (Ayming Polska, FE)
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42

FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Polska została największym beneficjentem Funduszy Norweskich. Udało 

się osiągnąć kompromis między rządem Norwegii a Ministerstwem 

Rozwoju w sprawie dotacji dla NGO. 

810 mln euro trafi do Polski w ramach trzeciej edycji Funduszy Norweskich i 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Pieniądze zostaną przeznaczone na wiele 

dziedzin: ochronę środowiska, dialog społeczny i rozwój przedsiębiorczości. Wbrew 

planom polskiego rządu dotacje dla organizacji pozarządowych na rozwój 

społeczeństwa obywatelskiego pozostaną pod kontrolą Norwegów.  Dzięki dwóm 

poprzednim edycjom Funduszy Norweskich i EOG, do Polski trafiło ok. 1 mld euro.

810 MLN EURO Z FUNDUSZY 
NORWESKICH

Remont Kościoła 

NMP w ramach 

kompleksu 

zamkowego w 

Malborku uzyskał 

dofinansowanie w 

wysokości blisko 

26 mln zł. 

Fot. 2M System Mariusz 

Młynarczyk

FUNDUSZE NORWESKIE
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Jak zwraca uwagę wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński, w drugiej edycji funduszy 

dofinansowano 1300 projektów, a łączna suma środków dla Polski w latach 

2009-2014 wynosiła 578,1 mln euro. Dzięki tym środkom wyremontowany został 

m.in. Pałac na Wodzie w Łazienkach, gdzie podpisano umowę o kolejnej 

perspektywie wsparcia finansowego. W ramach trzeciej edycji państwa darczyńcy, 

czyli Islandia, Liechtenstein i Norwegia postanowili przeznaczyć na pomoc dla 15 

państw UE kwotę 2,8 mld euro. Do Polski trafi 809,3 mln euro. - Jesteśmy 

największym beneficjentem tych funduszy – dodaje Kwieciński. 

Przez moment kolejny budżet z Funduszy Norweskich i EOG był zagrożony, bo polski 

rząd chciał, aby środki przeznaczone dla organizacji pozarządowych były 

przyznawane przez podległy rządowi Narodowy Instytut Wolności . Sprzeciwili się 

temu darczyńcy. - Dla nas do dosyć oczywiste. Nie chcemy, żeby pieniądze 

norweskiego rządu były wykorzystywane politycznie. Pragniemy, aby fundusze były 

przyznawane najbardziej profesjonalnie zasługującym na to organizacjom 

pozarządowym oraz tej części społeczeństwa obywatelskiego, która najbardziej jej 

potrzebuje – wyjaśniał telewizji TVN Karsten Klepsvik, ambasador Królestwa 

Norwegii w Polsce. Ostatecznie fundusze dla organizacji pozarządowych zostały 

podzielone na część ogólnopolską i regionalną, a operatorów finansowych wybierze 

wspólna polsko-norweska komisja. 

Pieniądze z funduszy zostaną przeznaczone na projekty służące badaniom 

naukowym (110 mln euro), rozwój przedsiębiorczości i innowacje (85 mln euro), 

edukację (20 mln euro), dialog społeczny (6,1 mln euro), rozwój lokalny (100 mln 

euro), ochronę środowiska, energię, zmiany klimatu (140 mln euro), kulturę (75 mln 

euro), społeczeństwo obywatelskie (53 mln euro), sprawiedliwość (70 mln euro), 

sprawy wewnętrzne (20 mln euro). W ramach każdej z tych dziedzin realizacja 

programów wsparcia ma być współfinansowana ze środków krajowych.

Źródło: Kurier PAP/EOG/informacja własna

GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ 

INFORMACJE NT. 

WSPARCIA:

Krajowy Punkt 

Kontaktowy 

Ministerstwo Rozwoju

pl. Trzech Krzyży 3/5, 

00-507 Warszawa, 

Departament 

Programów 

Pomocowych: 

tel. 22 273 78 44, 

22 273 78 33

Sekretariat 

Departamentu: 

tel.: 22 273 78 00, faks: 

22 273 89 13

eog@mr.gov.pl

Strona Funduszy 

Norweskich

www.eog.gov.pl

WYBRANE PROJEKTY ZREALIZOWANE W DRUGIEJ EDYCJI:

• Wielkopolska Onkologia – poprawa oraz dostosowanie diagnostyki i terapii nowotworów do trendów 
demograficzno-epidemiologicznych

• Prace konserwatorskie i roboty budowlane w zespole kościoła NMP w Muzeum Zamkowym w 
Malborku

• Strefa Muz i Myśli Stanisława Augusta – remont i konserwacja XVIII-wiecznej Starej Pomarańczarni z 
Teatrem Stanisławowskim w Łazienkach Królewskich w Warszawie

• Ochrona siedlisk foki szarej oraz morświna na obszarze Słowińskiego Parku Narodowego

• Rozwój metapopulacji żubra w północno-wschodniej Polsce

• Przebudowa kotła K1 celem dostosowania do spalania biomasy w EC Siekierki w Warszawie

FUNDUSZE NORWESKIE

mailto:eog@mr.gov.pl
mailto:eog@mr.gov.pl
http://www.eog.gov.pl
http://www.eog.gov.pl


44

FUNDUSZE EUROPEJSKIE

POŻYCZKI I PORĘCZENIA Z UE 
MOGĄ BYĆ ATRAKCYJNIEJSZE 
NIŻ DOTACJA
COSME, HORYZONT 2020, EASI 

Oprócz tradycyjnych form wsparcia, czyli bezzwrotnych dotacji unijnych, 

polscy przedsiębiorcy mogą skorzystać z dofinansowanych przez UE 

kredytów, niskooprocentowanych pożyczek oraz poręczeń kredytowych. Tzw. 

preferencyjne finansowanie dłużne można uzyskać w ramach programu 

COSME, Horyzont 2020 i EaSI. Specjaliści przyznają, że atrakcyjną pożyczkę 

łatwiej pozyskać i rozliczyć niż unijną dotację. Poza tym dzięki finansowaniu 

dłużnemu mamy szersze możliwości inwestowania: możemy np. założyć i 

rozwijać firmę, sfinansować działalność badawczo-innowacyjną, ale również – 

o co bardzo trudno przy dotacjach bezzwrotnych - zakupić środki transportu 

czy sfinansować ważny kontakt.

Wsparcie można otrzymać za pośrednictwem banków, firm leasingowych, 

funduszy pożyczkowych i innych instytucji finansowych, czyli Narodowych 

Pośredników Finansowych. Poniżej przegląd możliwości finansowania.

FINANSOWANIE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW W 

RAMACH PROGRAMU COSME

W ramach programu 9 banków komercyjnych oraz kilkadziesiąt banków 

spółdzielczych oferuje preferencyjne kredyty do równowartości 150 tys. 

euro dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Banki te biorą udział w 

programie za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego, który 

udostępnia im gwarancje ze wsparciem UE. Dzięki gwarancji, obejmującej 

okres do 99 miesięcy w przypadku kredytów inwestycyjnych i do 27 

miesięcy dla kredytów obrotowych, przedsiębiorcy korzystający z oferty nie 

muszą przedstawiać zabezpieczenia majątkowego. Za objęcie kredytu 

gwarancją pobierana jest niska prowizja (1 proc. w skali roku), a wniosek o 

udzielenie gwarancji przyjmowany jest w momencie składania wniosku 

kredytowego. Kredyty z tzw. gwarancją PLG-COSME są dostępne w 

następujących bankach: Alior Bank, Bank Pekao SA, BGŻ BNP Paribas,

FINANSOWANIE ZWROTNE



45

FUNDUSZE EUROPEJSKIE

BOŚ Bank, Bank Zachodni WBK, Deutsche Bank Polska, ING Bank Śląski, 

mBank, PKO Bank Polski, SGB-Bank, Bank BPS, Bank Spółdzielczy w Brodnicy, 

oraz blisko 70 banków spółdzielczych należących do Spółdzielczej Grupy 

Bankowej oraz do Grupy BPS.Wsparcie można otrzymać za pośrednictwem 

banków, firm leasingowych, funduszy pożyczkowych i innych instytucji 

finansowych, czyli Narodowych Pośredników Finansowych. Poniżej przegląd 

możliwości finansowania.

FINANSOWANIE DLA INNOWATORÓW

PKO Leasing (d. Raiffeisen-Leasing Polska) oferuje także preferencyjny 

leasing oraz pożyczki w ramach instrumentu InnovFin programu Horyzont 

2020. Finansowanie w zakresie 100 tys. – 4 mln zł (25 – 930 tys. EUR) jest 

przeznaczone dla przedsiębiorców zatrudniających do 500 pracowników, 

spełniających przynajmniej jedno z tzw. kryteriów innowacyjności.

FINANSOWANIE DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ 

PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH

Inicjatywa MikroPreferencyjne mikropożyczki dla mikroprzedsiębiorców 

oferuje Inicjatywa Mikro, pośrednik finansowy programu UE na rzecz 

zatrudnienia i innowacji społecznych EaSI. Oferta wystartowała w grudniu 

2015 r. i będzie aktywna do maja 2018 r. lub do wykorzystania środków. 

Finansowanie udostępniane przez pośrednika jest dostępne m.in. dla tych 

przedsiębiorców, którzy nie mogą liczyć na skorzystanie z oferty bankowej, 

np. ze względu na niekorzystną historię kredytową. TISE S.A. oferuje 

preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorstw społecznych, uruchomione w 

ramach programu EaSI. Pożyczka do wysokości 1,5 mln zł może być 

udzielona na okres do 7 lat. Oprocentowanie wynosi maksymalnie 8,5 proc.

FINANSOWANIE KAPITAŁOWE

W roku 2017 w Polsce po raz pierwszy została uruchomiona oferta 

finansowania kapitałowego w ramach instrumentów finansowych 

programów UE. Pierwsi dwaj pośrednicy to: 

Innovation Nest II, fundusz venture capital inwestujący w europejskie 

przedsiębiorstwa z branży oprogramowania B2B, znajdujące się we 

wczesnych fazach rozwoju. Misją funduszu jest finansowanie

FINANSOWANIE ZWROTNE
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najlepszych przedsiębiorców z Europy i wspieranie ich w rozwoju i wejściu 

na rynki światowe. Fundusz pozyskał finansowanie z Europejskiego 

Funduszu Inwestycyjnego w ramach instrumentu InnovFin Equity 

programu Horyzont 2020.

Market One Capital (MOC) jest funduszem venture capital inwestującym 

w spółki z Polski i Europy, zajmujące się Marketplace (Saas based) oraz 

Software. Fundusz także skorzystał z finansowania EFI w ramach 

InnovFin Equity.

FINANSOWANIE DLA DUŻYCH PROJEKTÓW

Przedsiębiorcy realizujący projekty o znacznej wartości, związane z 

działalnością badawczo-innowacyjną, którzy poszukują finansowania o 

wartości powyżej 7,5 mln euro, mogą skorzystać z pożyczek oferowanych w 

ramach instrumentów InnovFin programu Horyzont 2020. Pożyczki te są 

oferowane przez Europejski Bank Inwestycyjny, bez udziału pośredników 

narodowych. Europejski Bank Inwestycyjny oferuje także finansowanie dla 

projektów inwestycyjnych o wartości od 25 mln euro, w ramach 

Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych, części Planu 

Inwestycyjnego dla Europy. 

Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy 

ds. Instrumentów Finansowych 

Programów Unii Europejskiej, 

informacja własna

WIĘCEJ INFORMACJI:

http://instrumentyfinansoweue

.gov.pl/finansowanie-dla-benefi

cjentow/

KORZYŚCI Z PREFERENCYJNEGO FINANSOWANIA:

• brak lub niższe wymagane zabezpieczenia

• brak lub niższy wymagany wkład własny

• dostęp do finansowania dla firm bez historii kredytowej

• wyższa kwota, wydłużony okres finansowania

• obniżenie marży

• brak statusu i obciążeń pomocy publicznej

• finansowanie ze wsparciem UE dostępne bez wniosków unijnych, terminów i kolejek

• oferta jest łatwo dostępna (cała Polska, kilka tys. placówek)

• duży wybór i szeroka gama uruchomionych instrumentów

• Prócz instrumentów dłużnych (kredyt, leasing, pożyczka) w ramach instrumentów finansowych 

programów UE dostępne jest także finansowanie kapitałowe (przez fundusze venture capital).

• Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE

FINANSOWANIE ZWROTNE

http://instrumentyfinansoweue.gov.pl/finansowanie-dla-beneficjentow/
http://instrumentyfinansoweue.gov.pl/finansowanie-dla-beneficjentow/
http://instrumentyfinansoweue.gov.pl/finansowanie-dla-beneficjentow/
http://instrumentyfinansoweue.gov.pl/finansowanie-dla-beneficjentow/
http://instrumentyfinansoweue.gov.pl/finansowanie-dla-beneficjentow/
http://instrumentyfinansoweue.gov.pl/finansowanie-dla-beneficjentow/


47

FUNDUSZE EUROPEJSKIE

ZOBACZ, GDZIE SĄ PIENIĄDZE  
CO, GDZIE, KIEDY I DLA KOGO, CZYLI KALENDARZ Z DOTACJAMI

Unijna machina dotacyjna pracuje pełną parą. Ministerstwo Rozwoju zapowiada w 

2018 r. ponad 700 konkursów. Obejmują właściwie wszystkie dziedziny naszego 

życia, na poziomie województw i krajowym, skierowane do przedsiębiorców, 

organizacji pozarządowych, samorządów terytorialnych, ale także uczelni i 

jednostek naukowych, instytucji kultury, kościołów i szpitali. Poniżej prezentujemy 

informacje o najważniejszych konkursach. Tylko w styczniu br. wystartowało blisko 

90 nowych naborów. Wiele z nich zakończy się pod koniec lutego albo w marcu – 

warto więc jeszcze rozważyć napisanie projektu. 

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Efektywność energetyczna. 

Pod koniec stycznia otwiera się nabór na projekty w obszarze energetyki. To 

oferta skierowana do dużych przedsiębiorców. Środki unijne mają pomóc w 
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Unijna machina dotacyjna pracuje pełną parą. Ministerstwo Rozwoju zapowiada w 

2018 r. ponad 700 konkursów. Obejmują właściwie wszystkie dziedziny naszego 

życia, na poziomie województw i krajowym, skierowane do przedsiębiorców, 

organizacji pozarządowych, samorządów terytorialnych, ale także uczelni i 

jednostek naukowych, instytucji kultury, kościołów i szpitali. Poniżej prezentujemy 

informacje o najważniejszych konkursach. Tylko w styczniu br. wystartowało blisko 

90 nowych naborów. Wiele z nich zakończy się pod koniec lutego albo w marcu – 

warto więc jeszcze rozważyć napisanie projektu. 

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Efektywność energetyczna

Pod koniec stycznia otwiera się nabór na projekty w obszarze energetyki. To 

oferta skierowana do dużych przedsiębiorców. Środki unijne mają pomóc w 

poprawie efektywności energetycznej w Twojej firmie. Dzięki nim można np. 

przebudować linie produkcyjne, zmodernizować energetycznie budynki, 

wymienić na energooszczędne urządzenia i instalacje technologiczne. Środki 

unijne mogą otrzymać te przedsiębiorstwa, które przeprowadziły audyt 

energetyczny. Dodatkowo częścią projektu powinno być wprowadzenie 

inteligentnych systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie, o ile 

beneficjent nie posiada już takiego systemu. Projekt może otrzymać 

maksymalnie 75 proc. dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych. Jest to 

pomoc zwrotna przyznawana zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej. 

Budżet konkursu wynosi 100 mln zł.

Badania i rozwój

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą składać wnioski na utworzenie lub 

rozwój centrów badawczo-rozwojowych w swojej firmie. Na projekty tego typu 

dostępnych jest 460 mln zł w ogólnopolskim konkursie. Dotację można 

przeznaczyć na inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną 

infrastrukturę do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Chodzi o tworzenie 

innowacyjnych produktów i usług. Dofinansować można również m.in. koszty 

wiedzy technicznej, doradztwa, a także koszty zakupu materiałów i produktów 

związanych bezpośrednio z realizacją projektu. W programach regionalnych 

przedsiębiorcy, ale także jednostki naukowe i ich konsorcja, uczelnie wyższe 

mogą składać wnioski na:

DZIĘKI DOTACJOM NA 

EFEKTYWNOŚĆ 

ENERGETYCZNĄ 

PRZEDSIĘBIORCY 

MOGĄ W 2018 R. 

PRZEBUDOWAĆ LINIE 

PRODUKCYJNE, 

ZMODERNIZOWAĆ 

ENERGETYCZNIE 

BUDYNKI ALBO 

WYMIENIĆ NA 

ENERGOOSZCZĘDNE 

INSTALACJE 

TECHNOLOGICZNE. 
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• Projekty dotyczące inwestycji infrastrukturalnych (aktywa trwałe oraz 

wartości niematerialne i prawne), które służą działalności 

badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na wytworzenie i wprowadzenie 

nowych produktów, procesów lub usług. Przykładowo w województwie 

zachodniopomorskim są to działanie 1.1 i 1.2: konkursy te przeznaczone są 

nie tylko dla przedsiębiorstw z tego województwa, ale mogą w nich 

wystartować także firmy, które choć mają siedzibę poza województwem 

zachodniopomorskim, zdecydowane są tutaj prowadzić działalność, która jest 

przedmiotem projektu. W łódzkim jest to działanie ,,Infrastruktura B+R 

przedsiębiorstw”. 

• Projekty związane z badaniami przemysłowymi i eksperymentalnych prac 

rozwojowych, które służą opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego 

produktu (wyrobu lub usługi) albo procesu.

SAMORZĄDY, ADMINISTRACJA, SPÓŁDZIELNIE

Ochrona środowiska

W programach regionalnych można również aktualnie składać wnioski na 

projekty związane z ochroną środowiska. Przykładowo na budowę, rozbudowę i 

modernizację ośrodków edukacji ekologicznej, w tym projekty edukacji 

ekologicznej, zlokalizowane na terenie parków krajobrazowych (województwo 

małopolskie); na rozwój infrastruktury związanej z właściwym ukierunkowaniem 

ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo (np. projektowanie 

szlaków turystycznych, małej infrastruktury turystycznej podlaskie); na budowę, 

przebudowę lub modernizację budowli przeciwpowodziowych (wielkopolskie); na 

opracowywanie planów ochrony dla obszarów cennych przyrodniczo (dot. parków 

krajobrazowych oraz rezerwatów przyrody (wielkopolskie). 

Energetyka

Styczeń to także miesiąc z kilkunastoma konkursami w obszarze energetyki. 

Wspierane będą na przykład inwestycje w zakresie modernizacji energetycznej 

budynków użyteczności publicznej i mieszkaniowej wraz z wymianą źródeł 

ciepła, w tym z możliwością zastosowania odnawialnych źródeł energii 

(dostępne dla województw: łódzkiego i śląskiego). Dalej, projekty dotyczące 

budowy lub przebudowy sieci elektroenergetycznych oraz ciepłowniczych 

(dolnośląskie i lubuskie); instalacje odnawialnych źródeł energii w instalacjach 

domowych (podlaskie).

ADMINISTRACJA, 

SĄDY, PARTNERSTWA 

Z ORGANIZACJAMI 

POZARZĄDOWYMI I 

JEDNOSTKAMI 

NAUKOWYMI ITD., 

MAJĄ W 2018 R. 

OSTATNIĄ SZANSĘ 

NA SFINANSOWANIE 

ROZWOJU E-USŁUG 

PUBLICZNYCH. MOGĄ 

UZYSKAĆ NAWET 50 

MLN EURO.
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E-usługi

Administracja rządowa, sądy, partnerstwa z przedsiębiorstwami, organizacjami 

pozarządowymi i jednostkami naukowymi itd., mają obecnie ostatnią szansę na 

złożenie wniosku o dofinansowanie na projekty dotyczące rozwoju e-usług 

publicznych. Wydatki kwalifikowane w projekcie mogą wynieść do 50 mln EUR. 

Projekt może otrzymać maksymalne dofinansowanie na poziomie 100 proc. 

kosztów kwalifikowanych.

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, SAMORZĄDY, UCZELNIE, KOŚCIOŁY, 

PODMIOTY LECZNICZE

Nauka i edukacja 

Dla wyższych uczelni publicznych i niepublicznych styczeń to szansa na 

pozyskanie środków unijnych na projekty dotyczące programów kształcenia. 

Wnioski o dofinansowanie takich projektów można składać w dwóch 

konkursach. Pierwszy nabór dotyczy opracowania programów kształcenia i 

realizację działań dydaktycznych dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat. 

Programy mają służyć m.in. rozbudzaniu ciekawości poznawczej, inspirowaniu do 

twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji, czy szerzeniu kultury 

innowacyjności. Wartość projektu może wynieść maksymalnie 500 tys. zł. 

Projekt może otrzymać dofinansowanie do 97 proc. (ze środków UE i środków 

budżetu państwa). 

Drugi konkurs dotyczy projektów polegających na opracowaniu programów 

kształcenia i realizację studiów dualnych. Chodzi o kształcenie przemienne, czyli 

zarówno w formie zajęć dydaktycznych na uczelni, jak i zajęć praktycznych 

odbywanych u pracodawcy. Maksymalna wartość projektu zależy od liczby 

studentów, którzy kształcą się na uczelni i może wynieść od 3 mln zł do 10 mln 

zł. W regionalnych programach również są zarezerwowane środki na projekty 

edukacyjne. Są one dostępne np. w województwie wielkopolskim, podlaskim, 

śląskim. Polegają na realizacji kompleksowych programów rozwojowych, które są 

poprzedzane diagnozą potrzeb konkretnej szkoły lub placówki kształcenia 

zawodowego; na współpracy szkół i placówek z ich otoczeniem społeczno-

gospodarczym w celu lepszego dostosowania oferty kształcenia do 

rzeczywistych potrzeb regionalnego rynku pracy i lokalnych rynków pracy; na 

organizacji staży i praktyk dla uczniów, a także rozwijanie kompetencji 

nauczycieli oraz instruktorów nauki zawodu, które są realizowane
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u pracodawców; na rozwoju poradnictwa zawodowo-edukacyjnego, przy 

jednoczesnej współpracy z pracodawcami; na realizacji projektów edukacyjnych, 

dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych i realizacji zajęć 

rozwijających uzdolnienia młodzieży; wreszcie na tworzeniu nowych miejsc 

wychowania przedszkolnego - lub dostosowaniu istniejących, także dla dzieci z 

niepełnosprawnościami.

Rewitalizacja

Do projektów związanych z rewitalizacją aplikować może liczne grono instytucji - 

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, 

przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, 

spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa 

społecznego, instytucje kultury (lub partnerstwa ww. podmiotów). Projekty 

uruchomione w konkursach regionalnych, w województwach podlaskim, 

kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, śląskim i innych mogą dotyczyć poprawy 

bezpieczeństwa publicznego, zagospodarowania lub zmiany zagospodarowania 

terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji - 

społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych lub rekreacyjnych. 

Infrastruktura społeczna

Teraz możesz również składać wnioski na projekty aktywizacji społecznej. 

Konkretnie na wsparcie dla osób dorosłych (w tym zwłaszcza osób w wieku 50 

lat i więcej, osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach, osób 

zamieszkujących tereny wiejskie) chcących podnosić swoje umiejętności, 

wiedzę i kompetencje zawodowe poprzez udział w kursach szkoleniowych; 

wsparcie rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: 

wielodzietnych, ubogich z dziećmi, z osobami starszymi, osobami z 

niepełnosprawnościami oraz rodzin z innymi osobami niesamodzielnymi i 

rodziców samotnie wychowujących dzieci w formie:

• diagnozy indywidualnych potrzeb uczestników projektu w celu przygotowania i 

realizacji wsparcia w oparciu o ścieżkę reintegracji

• działań doradczych i edukacyjnych (np. w zakresie zapobiegania zadłużeniu 

rodzin

• projekty na rzecz rodzin w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej 

dorosłych członków rodzin) i poradniczych (np. socjalne, pedagogiczne, 

psychologiczne, prawne)

Szczegółowe informacje o 

konkursach:

www.ewt.gov.pl/strony/wiado

mosci/nowy-rok-to-nowe-plan

y-i-pomysly-zacznij-je-realizow

ac-juz-teraz-i-zapoznaj-sie-ze-

styczniowa-oferta-prawie-20

0-naborow-unijnych/

http://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/nowy-rok-to-nowe-plany-i-pomysly-zacznij-je-realizowac-juz-teraz-i-zapoznaj-sie-ze-styczniowa-oferta-prawie-200-naborow-unijnych/
http://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/nowy-rok-to-nowe-plany-i-pomysly-zacznij-je-realizowac-juz-teraz-i-zapoznaj-sie-ze-styczniowa-oferta-prawie-200-naborow-unijnych/
http://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/nowy-rok-to-nowe-plany-i-pomysly-zacznij-je-realizowac-juz-teraz-i-zapoznaj-sie-ze-styczniowa-oferta-prawie-200-naborow-unijnych/
http://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/nowy-rok-to-nowe-plany-i-pomysly-zacznij-je-realizowac-juz-teraz-i-zapoznaj-sie-ze-styczniowa-oferta-prawie-200-naborow-unijnych/
http://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/nowy-rok-to-nowe-plany-i-pomysly-zacznij-je-realizowac-juz-teraz-i-zapoznaj-sie-ze-styczniowa-oferta-prawie-200-naborow-unijnych/
http://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/nowy-rok-to-nowe-plany-i-pomysly-zacznij-je-realizowac-juz-teraz-i-zapoznaj-sie-ze-styczniowa-oferta-prawie-200-naborow-unijnych/
http://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/nowy-rok-to-nowe-plany-i-pomysly-zacznij-je-realizowac-juz-teraz-i-zapoznaj-sie-ze-styczniowa-oferta-prawie-200-naborow-unijnych/
http://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/nowy-rok-to-nowe-plany-i-pomysly-zacznij-je-realizowac-juz-teraz-i-zapoznaj-sie-ze-styczniowa-oferta-prawie-200-naborow-unijnych/
http://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/nowy-rok-to-nowe-plany-i-pomysly-zacznij-je-realizowac-juz-teraz-i-zapoznaj-sie-ze-styczniowa-oferta-prawie-200-naborow-unijnych/
http://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/nowy-rok-to-nowe-plany-i-pomysly-zacznij-je-realizowac-juz-teraz-i-zapoznaj-sie-ze-styczniowa-oferta-prawie-200-naborow-unijnych/
http://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/nowy-rok-to-nowe-plany-i-pomysly-zacznij-je-realizowac-juz-teraz-i-zapoznaj-sie-ze-styczniowa-oferta-prawie-200-naborow-unijnych/
http://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/nowy-rok-to-nowe-plany-i-pomysly-zacznij-je-realizowac-juz-teraz-i-zapoznaj-sie-ze-styczniowa-oferta-prawie-200-naborow-unijnych/
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• wsparcie dla osób, rodzin lub otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, z wykorzystaniem instrumentów aktywnej 

integracji o charakterze społecznym, których celem jest nabycie, 

przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, 

samodzielności i aktywności społecznej; o charakterze zawodowym, których 

celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, o 

charakterze edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia, 

dostosowanie wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku 

pracy.

W programach regionalnych (m.in. województwo lubuskie, mazowieckie, 

warmińsko-mazurskie śląskie i podlaskie) dostępnych będzie aż 25 konkursów o 

tej tematyce. Kto może składać wnioski? Samorządy terytorialny, ośrodki 

pomocy społecznej, organizacje pozarządowe, społeczne oraz przedsiębiorcy.
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100 TYSIĘCY ZŁ NA DALSZĄ NAUKĘ

Pożyczki na finansowanie edukacji to pilotażowe narzędzie 

Ministerstwa Rozwoju, wykorzystujące środki programu Wiedza 

Edukacja Rozwój, a przeznaczone na wsparcie kształcenia 

ustawicznego. Mogą z niego skorzystać osoby pełnoletnie, które chcą 

dalej rozwijać swoje umiejętności i kompetencje. W ramach projektu 

można zabiegać o pożyczkę przeznaczoną na studia podyplomowe, 

kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób dorosłych 

organizowane przez instytucje krajowe i zagraniczne. Drugi nabór na 

dofinansowanie rozpoczyna się z początkiem lutego br. 

„Pożyczki na kształcenie” to nieoprocentowana pomoc zwrotna, 

pożyczka z możliwością częściowego umorzenia, wynosząca nie mniej 

niż 600 zł i nie więcej niż 100 tys. zł. 

UNIJNE POŻYCZKI NA KSZTAŁCENIE
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Pomoc zwrotna przekazywana jest do konkretnej placówki 

edukacyjnej na sfinansowanie wybranej przez uczestnika formy 

kształcenia. Nauka nie może trwać dłużej niż 2 lata i nie obejmuje 

studiów I, II i III stopnia. Kto może liczyć na wsparcie? Pożyczkę mogą 

otrzymać osoby, które posiadają zdolność do jej spłaty, czyli wykażą 

się odpowiednimi przychodami lub też które przedstawią odpowiednie 

zabezpieczenie pożyczki. Pożyczki dostępne są zarówno dla osób 

pracujących - w ramach każdej formy zatrudnienia, jak i dla osób 

samozatrudnionych oraz niepracujących (bezrobotnych, na urlopach 

wychowawczych itp.). Nie ma żadnych dodatkowych warunków, np. 

związanych z miejscem zamieszkania, statusem na rynku pracy, 

wiekiem czy płcią.

Kształcenie może dotyczyć dowolnej tematyki i być realizowane w 

dowolnej formule (szkolenie, studia podyplomowe, kurs itp.), zarówno 

w Polsce, jak i za granicą. Pożyczkę można wziąć jedynie na taką formę 

kształcenia, która na dzień składania wniosku jeszcze się nie 

rozpoczęła. Ze środków pożyczki mogą być pokrywane jedynie koszty 

formy kształcenia wypłacane bezpośrednio na rzecz instytucji 

edukacyjnej; wszelkiego rodzaju koszty dodatkowe po stronie 

pożyczkobiorcy, np. wpisowe, koszty przejazdów i noclegów czy 

materiałów dydaktycznych, nie podlegają finansowaniu. Wniosek o 

pożyczkę będzie można złożyć tylko i wyłącznie za pomocą 

generatora wniosków o pożyczkę, który zostanie uruchomiony na 

stronie www. inwestujwrozwoj.pl. Umowa między pożyczkobiorcą a 

operatorem zostanie wygenerowana automatycznie w systemie w 

momencie otrzymania pozytywnej decyzji o przyznaniu pożyczki. 

Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do częściowego umorzenia 

pożyczki, które w sumie nie może przekraczać 25 proc. jej wartości. 

Aby uzyskać 20 proc. umorzenia, czyli proporcjonalnie skrócić okres 

kredytowania poprzez umorzenie ostatnich rat – wystarczy 

potwierdzić zakończenie sfinansowanego z pożyczki kursu lub 

studiów z wynikiem pozytywnym – odpowiednim dokumentem od 

instytucji edukacyjnej (zaświadczenie, certyfikat, dyplom itp.). 

Jacek Ostrowski, członek 

zarządu Fundacji Fundusz 

Współpracy:

- Docierające do nas 

sygnały potwierdzają, 

że zdołaliśmy stworzyć 

prosty i przyjazny 

system składania i 

oceny wniosków. 

Wnioski są wypełniane 

w specjalnie do tego 

celu stworzonym 

systemie on-line

Źródło: FFW

UNIJNE POŻYCZKI NA KSZTAŁCENIE
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Student albo słuchacz ma również możliwość uzyskania dodatkowego 

umorzenia w wysokości dodatkowych 5 proc. kwoty udzielonej 

pożyczki o ile spełni kolejne warunki. W przypadku osób pracujących i 

samozatrudnionych: gdy średni dochód z 3 ostatnich miesięcy (osoby 

pracujące) lub średni miesięczny dochód z 12 miesięcy (osoby 

samozatrudnione) jest niższy niż przeciętne miesięczne 

wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej na dzień złożenia 

wniosku pożyczkowego. Osoby niepracujące: gdy pożyczkobiorca w 

okresie do 6 miesięcy od zakończenia kształcenia podejmie 

zatrudnienie. Program obsługują dwaj operatorzy: Agencja Rozwoju 

Regionalnego w Starachowicach oraz Fundacja Fundusz Współpracy. 

Źródło: inwestujwrozwoj.pl/informacja własna FE

Od 600 zł do nawet 100 tysięcy wynosi wsparcie na studia 

podyplomowe, kurs albo szkolenie. Pożyczka jest zwrotna, za 

to nieoprocentowana, a po zakończeniu nauki słuchacz może 

liczyć na częściowe umorzenie.

UNIJNE POŻYCZKI NA KSZTAŁCENIE
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Dossier programu:

• start naboru: luty 2018 r.

• maksymalna wartość pożyczki: 100 tys. zł – 

pożyczka może stanowić do 100 proc. kosztów 

szkolenia, kursu lub studiów podyplomowych

• pożyczka jest nieoprocentowana, bez żadnych 

dodatkowych kosztów (prowizji, opłat wstępnych, 

kosztów opracowania, itp.)

• wnioski o pomoc zwrotną będą składane za pomocą 

systemu wnioskowania online

• pożyczki spłacane są w równych ratach, w cyklu 

miesięcznym, minimalna długość spłaty to 12 

miesięcy, maksymalna to 36 miesięcy

• umorzenie 20 – 25 proc. kwoty pożyczki

SZCZEGÓŁOWE 

INFORMACJE:

Fundacja Fundusz 

Współpracy:

tel. 22 450 99 15, 

22 450 98 45

ARR w Starachowicach 

(w sprawach oceny zdolności 

kredytowej, zabezpieczenia 

pożyczki itp.)

tel. 41 274 46 90 w. 106

dla instytucji edukacyjnych, tel. 

22 450 98 45

pomoc techniczna, tel. 22 382 

52 52

strona internetowa: 

www.inwestujwrozwoj.pl

UNIJNE POŻYCZKI NA KSZTAŁCENIE

http://www.inwestujwrozwoj.pl
http://www.inwestujwrozwoj.pl
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INWESTYCJE U DOSTAWCÓW 
USŁUG ENERGETYCZNYCH

Program Infrastruktura i Środowisko, 1.2 ,,Promowanie 

efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł 

energii w przedsiębiorstwach’’ 

Duże przedsiębiorstwa energetyczne mogą już składać wnioski 

związane z poprawą efektywności energetycznej. Dofinansowanie 

przeznaczone jest m.in. na przebudowę linii produkcyjnych, 

modernizację budynków w przedsiębiorstwach i zastosowanie 

nowych technologii. Budżet konkursu - ze środków Funduszu 

Spójności - wynosi 100 mln zł. 

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA
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Premia inwestycyjna

To już trzeci konkurs w ramach działania 1.2 ,,Promowanie 

efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł 

energii w przedsiębiorstwach’’ przygotowany przez Narodowy 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nabór 

rozpoczyna się 31 stycznia 2018 r. Maksymalny udział 

dofinansowania w postaci pomocy zwrotnej - wraz z możliwością 

uzyskania premii inwestycyjnej, w wydatkach kwalifikowalnych na 

poziomie projektu jest ustalany zgodnie z przepisami pomocy 

publicznej, jednak nie może przekroczyć 75 proc. Przy czym pomoc 

zwrotna to oprocentowane zwrotne dofinansowanie z możliwością 

umorzenia spłat części kapitału tej pomocy (tj. przyznania premii 

inwestycyjnej), którego wysokość uzależniona jest od osiągnięcia 

zakładanego efektu (zmniejszenia zużycia energii) w wysokości od 

5 do 15 proc. wysokości wydatków kwalifikowalnych. 

Dofinansowanie może być udzielone jedynie dużym 

przedsiębiorstwom lub podmiotom będącym dostawcami usług 

energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE działające na 

rzecz dużych przedsiębiorstw.

Po audycie

W ramach działania 1.2 wsparcie mogą uzyskać przedsięwzięcia 

wynikające z przeprowadzonego audytu energetycznego 

przedsiębiorstwa, zgodne z obwieszczeniem ministra energii z dnia 

23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu 

przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, 

mające na celu poprawę efektywności energetycznej, a także 

zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących 

obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych. Chodzi m.in. o 

takie działania, jak przebudowa linii produkcyjnych na bardziej 

efektywne energetycznie; głęboka, kompleksowa modernizacja 

energetyczna budynków w przedsiębiorstwach; zastosowanie 

technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach przez 

przebudowę lub wymianę na energooszczędne urządzenia i 

instalacje technologiczne, oświetlenie, oraz ciągi transportowe

Zobacz także:

ENERGETYKA W POLSCE 

ZMIERZA W INNĄ STRONĘ 

NIŻ W EUROPIE

https://biznes.newseria.pl/n

ews/ochrona_srodowiska/en

ergetyka-w-polsce,p299805

575

Źródło: Newseria

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

https://biznes.newseria.pl/news/ochrona_srodowiska/energetyka-w-polsce,p299805575
https://biznes.newseria.pl/news/ochrona_srodowiska/energetyka-w-polsce,p299805575
https://biznes.newseria.pl/news/ochrona_srodowiska/energetyka-w-polsce,p299805575
https://biznes.newseria.pl/news/ochrona_srodowiska/energetyka-w-polsce,p299805575
https://biznes.newseria.pl/news/ochrona_srodowiska/energetyka-w-polsce,p299805575
https://biznes.newseria.pl/news/ochrona_srodowiska/energetyka-w-polsce,p299805575
https://biznes.newseria.pl/news/ochrona_srodowiska/energetyka-w-polsce,p299805575
https://biznes.newseria.pl/news/ochrona_srodowiska/energetyka-w-polsce,p299805575
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linii produkcyjnych; budowa lub przebudowa lokalnych źródeł ciepła 

(w tym wymiana źródła na instalację OZE); zastosowanie technologii 

odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła 

odpadowego w ramach przedsiębiorstwa. Narodowy Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie przyjmował 

wnioski do 30 marca 2018 r. Można je składać za pośrednictwem 

Generatora Wniosków – termin upływa o północy albo w formie 

papierowej - w Kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej (ul. Konstruktorska 3A, 02-673 

Warszawa) – do godz. 15:30.

Źródło: NFOŚiGW  

Zobacz warunki konkursu:

http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki

-naborow-wnioskow/promowanie-efektywnosci-energetycznejkonkurs/art,1,i

ii-konkurs-1-2-promowanie-efektywnosci-energetycznej-i-korzystania-z-odn

awialnych-zrodel-energii-w-przedsiebiorstwach.html

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/promowanie-efektywnosci-energetycznejkonkurs/art,1,iii-konkurs-1-2-promowanie-efektywnosci-energetycznej-i-korzystania-z-odnawialnych-zrodel-energii-w-przedsiebiorstwach.html
http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/promowanie-efektywnosci-energetycznejkonkurs/art,1,iii-konkurs-1-2-promowanie-efektywnosci-energetycznej-i-korzystania-z-odnawialnych-zrodel-energii-w-przedsiebiorstwach.html
http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/promowanie-efektywnosci-energetycznejkonkurs/art,1,iii-konkurs-1-2-promowanie-efektywnosci-energetycznej-i-korzystania-z-odnawialnych-zrodel-energii-w-przedsiebiorstwach.html
http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/promowanie-efektywnosci-energetycznejkonkurs/art,1,iii-konkurs-1-2-promowanie-efektywnosci-energetycznej-i-korzystania-z-odnawialnych-zrodel-energii-w-przedsiebiorstwach.html
http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/promowanie-efektywnosci-energetycznejkonkurs/art,1,iii-konkurs-1-2-promowanie-efektywnosci-energetycznej-i-korzystania-z-odnawialnych-zrodel-energii-w-przedsiebiorstwach.html
http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/promowanie-efektywnosci-energetycznejkonkurs/art,1,iii-konkurs-1-2-promowanie-efektywnosci-energetycznej-i-korzystania-z-odnawialnych-zrodel-energii-w-przedsiebiorstwach.html
http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/promowanie-efektywnosci-energetycznejkonkurs/art,1,iii-konkurs-1-2-promowanie-efektywnosci-energetycznej-i-korzystania-z-odnawialnych-zrodel-energii-w-przedsiebiorstwach.html
http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/promowanie-efektywnosci-energetycznejkonkurs/art,1,iii-konkurs-1-2-promowanie-efektywnosci-energetycznej-i-korzystania-z-odnawialnych-zrodel-energii-w-przedsiebiorstwach.html
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DOTACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 
NA ROZWÓJ I WDRAŻANIE 
INNOWACJI

Ostatnie miesiące 2017 r. przebiegały w naszej redakcji pod znakiem konferencji. 

Współorganizowaliśmy – z Raiffeisen Polbankiem – kolejne spotkania z cyklu Go To 

Innovation. Na wszystkich imprezach odnotowaliśmy komplet gości: doświadczonych 

przedsiębiorców, jak i młodych, prężnych firm szukających wiedzy i źródeł 

finansowania. Oprócz interesujących prelekcji zaaplikowaliśmy naszym gościom także 

kulturalne niespodzianki: w Kielcach był to występ kwartetu smyczkowego 

Obsession, a w Krakowie – legendarnej Piwnicy pod Baranami. Z kolei na konferencji w 

Warszawie – wieńczącej cykl – Centrum Nauki Kopernik przygotowało dla nas 

spektakl multimedialny 3 D ,,Na skrzydłach marzeń’’. Nasi prelegenci: Piotr Czarnecki, 

prezes zarządu Raiffeisen Polbank, Jędrzej Iwaszkiewicz, wiceprezes zarządu The 

Heart, Piotr Kreft, Omnichannel Program Leader w The Heart Warsaw , Tomasz 

Kęcerski, dyrektor zarządzający w EGC Doradztwo Europejskie, Marzena Tymińska - 

Ładziak, dyrektor ds. programów UE w EGC Doradztwo Europejskie. Prowadzenie i 

moderacja: Aleksandra Rutkowska, ekspert unijny w Raiffeisen Polbank. Prezentujemy 

fotorelacje z trzech konferencji: Kraków, Kielce i Warszawa. Autorami zdjęć są Jakub 

Jamroz, Beata Boniczewska i Eryk Pajączkowski. 

GO TO INNOVATION
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KIELCE
16 listopada 2017
Centrum Kongresowe 
Targi Kielce

GO TO INNOVATION
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KRAKÓW
14 listopada 2017, Stara Zajezdnia

GO TO INNOVATION



63

FUNDUSZE EUROPEJSKIE

WARSZAWA
30 listopada 2017
Centrum Nauki Kopernik

GO TO INNOVATION
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GWARANCJE 
UNIJNE DLA 

STARTUPÓW

W ramach unijnego programu 

„EaSI” Bank Pekao S.A. 

udziela 

gwarancji kredytowych dla 

najmłodszych firm. 

Gwarancja obejmuje 80 

procent kapitału i odsetek

INSTRUMENTY FINANSOWE UE
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Bank Pekao S.A. coraz mocniej stawia na segment małych i średnich firm. Jeszcze 

w grudniu ub.r. oficjalnie ogłosił podpisanie umowy z Europejskim Funduszem 

Inwestycyjnym na kredytowanie startupów. Wsparcie dla nowych, innowacyjnych 

firm może liczyć na gwarancje EFI w ramach Programu „EaSI”. W strukturach banku 

powołano także nowy pion małych i średnich przedsiębiorstw, który od połowy 

stycznia zaplanował nowe pakiety dla MŚP.

- Firmy z tego segmentu – rozliczające się w ramach pełnej rachunkowości o 

przychodach około 5 mln zł - wymagają zupełnie innego traktowania niż 

mikroprzedsiębiorstwa. Chcemy indywidualnie analizować potrzeby i wymagania 

konkretnej firmy, zarówno jeśli chodzi o proponowane produkty i usługi, jak i 

warunki cenowe – mówi Tomasz Styczyński, wiceprezes zarządu Banku Pekao 

S.A. 

Startupy, firmy działające na rynku nie dłużej niż dwa lata, mają teraz ułatwiony 

dostęp do finansowania. Wsparcie w ramach unijnego programu „EaSI” gwarantuje 

80 - proc. zabezpieczenie kapitału i odsetek. Bank od lat pośredniczy w tzw. 

finansowaniu ze wsparciem, co niedawno docenił Krajowy Punkt Kontaktowy ds. 

Instrumentów Finansowych Unii Europejskiej przyznając mu wyróżnienie „Lidera 

rynku instrumentów finansowych UE w Polsce’’. - W ramach linii portfelowych będą 

realizowane dwie umowy: na kredyty inwestycyjne do kwoty 100 tysięcy złotych 

oraz na kredyty w rachunku bieżącym do 20 tysięcy. W budżecie przeznaczyliśmy 

na ten cel 60 mln złotych - 25 mln na kredyty inwestycyjne oraz 35 mln na kredyty 

w rachunku bieżącym do zbudowania w okresie 5 lat - dodaje Jakub Fulara, dyrektor 

Biura Funduszy Unii Europejskiej i Programów Publicznych Banku Pekao S.A.

EaSI to europejski program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych, 

zarządzany przez Komisję Europejską. Udziela gwarancji portfelowych poprzez 

Europejski Fundusz Inwestycyjny - dla instytucji finansowych udzielających 

mikrofinansowania na zakładanie lub rozwijanie mikroprzedsiębiorstw. Więcej o 

programie EaSI i o instrumentach finansowych UE:

www.InstrumentyFinansoweUE.gov.pl

Tomasz Styczyński,

wiceprezes zarządu Banku 

Pekao S.A.: 

NOWA ERA DLA 
STARTUPÓW

- Dzięki umowie z EFI 

otwiera się zupełnie 

nowa era w finansowaniu 

dla startupów. Teraz 

młode firmy, które nie 

zdążyły jeszcze 

zbudować kapitałów, a 

jednocześnie potrzebują 

wsparcia w początkach 

działalności, mogą 

uzyskać kredyty, a o 

gwarancję zatroszczy się 

bank we współpracy z 

UE. Dla banku, to też 

ogromna korzyść, bo 

dzięki gwarancjom 

zmniejsza się ryzyko 

finansowania startupów i 

możemy otworzyć się na 

młode firmy. 

INSTRUMENTY FINANSOWE UE

http://www.InstrumentyFinansoweUE.gov.pl
http://www.InstrumentyFinansoweUE.gov.pl
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PROMOCJA W FUNDUSZACH EUROPEJSKICH

✓ Najlepsze dotarcie do beneficjentów

✓ Najstarsze czasopismo o dotacjach w Polsce

✓ Promocja w formie drukowanej, elektronicznej i na 

portalu

✓ Planowanie kampanii promocyjnych

✓ Organizacja konferencji (łącznie z naborem 

uczestników)

✓ Opracowywanie biuletynów, czasopism, itp.


