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Podsumowanie
Aktualnie stoimy u progu nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Jest to
wyjątkowy czas dla całej Wspólnoty, który niesie za sobą szereg wyzwań i nadziei. Do takich należy z
całą pewnością opuszczenie Wspólnoty przez Wielką Brytanię. Wydarzenie to z jednej strony znacząco
uszczupliło budżet unijny, z drugiej pozwoliło Państwom sprawniej przejść przez proces negocjacyjny.
Nowa perspektywa to również nadzieja na odbudowę gospodarki po okresie lockdown’ów oraz
niepewności gospodarczej. Komisja Europejska zdecydowała się włączyć do Wieloletnich Ram
Finansowych tzw. „Plan Odbudowy”, który przewiduje ustanowienie dodatkowego, niestosowanego
dotąd instrumentu wsparcia o wartości 750 mld EUR.
Środki Europejskie z nowej perspektywy będą wydatkowane w Polsce w ramach pięciu celów polityki
spójności oraz jednego celu dodatkowego, umożliwiającego obywatelom i województwom łagodzenie
społecznych, gospodarczych i środowiskowo-przestrzennych skutków transformacji w kierunku
zielonej gospodarki, neutralnej dla klimatu i środowiska. Nowe cele Polityki Spójności stanowią
poniekąd pewną kontynuację celów z perspektywy 2014-2020. Z naszego porównania alokacji dla
poszczególnych celów tematycznych Polityki Spójności wynika jednoznacznie, że udział środków na
realizację celów odnoszących się do działalności innowacyjnej oraz badawczo-rozwojowej
przedsiębiorstw będzie niższy niż w poprzednich latach (15,5% względem 25,9%). Priorytetowo
zostaną potraktowane natomiast cele środowiskowe, a na ten obszar w nowej perspektywie
zostanie przeznaczonych aż 32,6% środków z alokacji krajowej, co stanowi wzrost o ponad 19 mld
EUR w porównaniu do perspektywy 2014-2020. Co z tego wynika dla przedsiębiorców? To dobry czas,
aby zainteresować się zielonymi technologiami oraz wdrożyć do strategii rozwoju przedsiębiorstwa
szerokorozumiane ekoinnowacje.
W latach 2014-2020 w ramach 6 krajowych i 16 regionalnych programów miało trafić do Polski 76,75
mld EUR. W nowej perspektywie 2021-2027 do Polski ma trafić 75,08 mld EUR, co stanowi spadek o
1,67 mld EUR. Porównując obie WRF nie sposób nie wspomnieć o dwóch programach:
Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej
Program kierowany do województw Polski Wschodniej, który jako jedyny program krajowy zanotował
wzrost alokacji o nieco ponad 0,5 mld EUR. Ze wzrostu alokacji w programie zadowoleni będą przede
wszystkim przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie uboższych powiatów województwa
mazowieckiego, którzy po raz pierwszy mają zostać zakwalifikowani do regionu Polski Wschodniej.
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji
FST jest odpowiedzią na przyjęty przez Unię Europejską Zielony ład, którego ogólną ideą jest
osiągnięcie neutralności klimatycznej Unii Europejskiej do 2050 roku. Na poziomie regionalnym FST
będzie realizowany w województwach: dolnośląskim, śląskim, wielkopolskim, łódzkim, lubelskim i
małopolskim. Jego wartość dla Polski wyniesie ok. 4,4 mld EUR, rekompensuje on tym samym po części
spadek alokacji na poziomie regionalnym.
3
3

A jaka będzie alokacja na poziomie poszczególnych województw? Z naszego porównania obu
perspektyw wynika, iż całkowity spadek alokacji na programy wojewódzkie w latach 2021-2020
wyniesie 2,77 mld EUR. Na uwagę zasługuje również nowa mapa regionalna przedstawiona poniżej.

Mapa pomocy regionalnej rzutuje na poziomy dofinansowań, na jakie mogą liczyć przedsiębiorcy w
poszczególnych województwach. Najważniejszą informacją dla przedsiębiorców ze stolicy jest fakt, że
w nowej perspektywie Warszawa jako region wyodrębniony statystycznie z województwa
mazowieckiego najpewniej utraci w ogóle możliwość uzyskania finansowania w ramach regionalnej
pomocy inwestycyjnej.
W nowej perspektywie większość województw odnotuje jednak wzrost maksymalnego poziomu
wsparcia. Do regionów, których dofinansowanie pozostanie bez zmian, należą województwo
warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie oraz podkarpackie. Niewątpliwym zaskoczeniem jest
istotne zwiększenie dofinansowania w województwie świętokrzyskim (wzrost o 15 punktów
procentowych). Na pocieszenie dla Mazowsza należy nadmienić jednak, że pozostałe powiaty
województwa mazowieckiego zyskały – nie tylko zanotowały wzrost poziomu dofinansowania o 5
punktów procentowych, ale w dodatku zgodnie z zapowiedziami część powiatów zostanie włączonych
do możliwości uzyskania finansowania w ramach programu operacyjnego dla Polski Wschodniej.
W nowej perspektywie trafi do Polski mniej środków z budżetu Unii Europejskiej. Czy to źle?
Nie do końca. Oznacza to, że Polska staje się krajem zamożniejszym. Spadek alokacji na poziomie kraju
nie musi oznaczać, że przeciętny przedsiębiorca odczuje spadek dostępności dotacji unijnych. W nowej
perspektywie nastąpi natomiast przesunięcie środków w wymiarze tematycznym. Przedsiębiorcy
inwestujący w zielone technologie oraz OZE z całą pewnością odczują wzrost dostępności finansowania
zewnętrznego. Kto straci? Przede wszystkim przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie
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„bogatszych” województw, a także te firmy, które poszukują dotacji na projekty czysto inwestycyjne,
bez elementu innowacyjności, prac badawczo-rozwojowych lub wspominanych zielonych technologii.
Kiedy możemy zatem spodziewać się pierwszych konkursów dla przedsiębiorców z nowej
perspektywy?
Obecna perspektywa 2014-2020 dobiega końca, poziom wykorzystania dostępnego budżetu wynosi
już 92%. W dokumencie przedstawiliśmy jednak pozostałe, najbardziej atrakcyjne nabory dla
przedsiębiorców z Polski Wschodniej (działanie 1.1.2 „Rozwój Startupów w Polsce Wschodniej”) oraz
województwa mazowieckiego (działanie 3.3 „Innowacje w MŚP”). Do końca rok trwa również nabór
„Internacjonalizacja MŚP” dla przedsiębiorstw z Polski Wschodniej. Budżet naboru wyniesie 50 mln
PLN. Po zakończeniu omówionych konkursów należy spodziewać się przerwy w dostępności
finansowania unijnego. Potencjalnie dzięki oszczędnościom można spodziewać się dodatkowych
naborów, należy mieć na względzie jednak, że budżety takich konkursów będą niewielkie, a
konkurencja ze strony innych przedsiębiorców wysoka.
Określając realny termin rozpoczęcia pierwszych naborów w ramach nowej perspektywy należy
zachować umiarkowany optymizm. Opuszczenie wspólnoty przez Wielką Brytanię z jednej strony
uszczupliło budżet unijny, z drugiej pozwoliło jednak państwom sprawniej przejść przez proces
negocjacyjny. Wieloletnie Ramy Finansowe na lata 2021-2027 zostały zaakceptowane przez Radę Unii
Europejskiej dnia 17 grudnia 2020 roku. To oczywiście pierwszy krok ku rozpoczęciu finansowania w
nowej perspektywie, wymagane są jednak jeszcze negocjacje z Komisją Europejską w zakresie
akceptacji Umowy Partnerstwa oraz poszczególnych Programów Operacyjnych. Kolejnym krokiem ku
uruchomieniu nowej perspektywy jest przyjęcie Umowy Partnerstwa. W porównaniu do kalendarza
akceptacji dokumentów strategicznych w perspektywie 2014-2020 nowa Umowa Partnerstwa jest już
opóźniona o 3 miesiące. Stosując analogię z terminami w perspektywie 2014-2020 spodziewamy się,
że pierwsze Programy Operacyjne zostaną ogłoszone najwcześniej w lutym 2022 r. Zachowując
dotychczasową analogię, można przewidywać, że największe zagęszczenie nowych naborów
przypadnie na termin sierpień-listopad 2022 roku. Pierwsze nabory na finansowanie działalności
badawczo-rozwojowej mogą pojawić się już w maju 2022 roku.
Aby wykorzystać szanse, jakie niesie ze sobą nowy budżet unijny, warto już teraz przygotować firmę
do nowej perspektywy. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie we współpracy z firmą doradczą
zajmuje od 8 do 12 tygodni. Termin ten uwzględnia cały proces obejmujący rozmowy wstępne,
zebranie danych, optymalizację i dopracowanie pomysłu, a także czas na przeprowadzenie
niezbędnych analiz i przygotowanie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami. Proces ten można
skrócić, odpowiednio przygotowując firmę do złożenia wniosku o dofinansowanie. M.in.
rekomendujemy następujące działania:
Określenie podstawowych założeń projektu
Sposób organizacji systemu wdrażania funduszy unijnych powoduje, że nie zawsze w danej części roku
znajdziemy nabory, które pasują do naszych planów inwestycyjnych oraz planów rozwojowych
przedsiębiorstwa. Rekomendujemy by Twoja firma analizowała w trybie ciągłym wyzwania, które
napotyka oraz gromadziła pomysły na zaadresowanie problemów.
Przeprowadzenie analizy rynku, konkurencji i rentowności pomysłów na projekty
Niemal każdy wniosek o dofinansowanie wymaga uzasadnienia realizacji projektu z perspektywy rynku,
konkurencji i rentowności.
Uwzględnienie w planowanych projektach zielonych technologii
W nowej perspektywie należy spodziewać się wzrostu znaczenia szeroko rozumianych zielonych
technologii. Rekomendujemy, by uwzględniać w planowanych projektach i strategii firmy rozwój lub
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wykorzystanie innowacji związanych z ochroną środowiska, elektro mobilnością, OZE, czy też
łagodzeniem przejścia do gospodarki niskoemisyjnej.

Nawiązanie współpracy z jednostkami naukowymi lub specjalistami branżowymi posiadającymi
stopień naukowy
Jeżeli Twoja firma planuje realizację projektu badawczo-rozwojowego, a nie zatrudnia jeszcze
pracowników z udokumentowanym doświadczeniem badawczym oraz odpowiednim stopniem
naukowym, warto podpisać umowy wstępne z takimi osobami lub nawiązać relacje z jednostkami
naukowymi specjalizującymi się w tematyce projektu.
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Dokumentowanie prac B+R
Często warunkiem udziału w projektach inwestycyjnych jest udokumentowanie, iż wdrażana na rynek
usługa, produkt lub technologia jest wynikiem wcześniej przeprowadzonych prac badawczorozwojowych.
Ochrona rezultatów prac B+R
Warto na bieżąco weryfikować zasadność ochrony osiągniętych rezultatów B+R na podstawie
patentów, wzorów użytkowych lub wzorów przemysłowych. Za stosowną ochronę własności
intelektualnej przyznawane są bowiem często dodatkowe punkty w trakcie procesu aplikacji o
dofinansowanie.
Wprowadzenie porządku w danych rejestrowych
Rekomendujemy, by Twoja firma zadbała o aktualność informacji rejestrowych, w tym spójność kodów
PKD z faktycznie prowadzoną działalnością. Ponadto warto jest zweryfikować możliwość
udokumentowania prowadzenia działalności również w innych województwach Polski, co może być
pomocne w przypadku chęci realizacji projektów w województwach o wyższych poziomach
dofinansowania.
Ustalenie wielkości przedsiębiorstwa oraz powiązań gospodarczych
Wielu przedsiębiorców o skomplikowanej strukturze organizacyjnej nie zdaje sobie sprawy, jaka jest
faktyczna wielkość przedsiębiorstwa, a dokładne ustalenie tego faktu zajmuje niekiedy kilka tygodni.
Rekomendujemy jednak, by z wyprzedzeniem poprosić swoje biuro lub dział księgowy o ustalenie
wielkości przedsiębiorstwa. Można również skorzystać z usług firm doradczych.
Zgromadzenie środków na wkład własny
Co można zrobić, aby pokazać oceniającym, że posiadamy stosowny wkład własny? Aspekt ten
opisaliśmy w dalszej części dokumentu. W skrócie, polecamy zadbać o odpowiednią sytuacje finansową
firmy, zgromadzić rezerwy finansowe na rachunku bankowym firmy lub też nawiązać współpracę z
potencjalnymi pożyczkodawcami.
Ważna jest również praca u podstaw w celu zaszczepienia wśród pracowników zachowań
proinnowacyjnych oraz stworzenie klimatu dla otwartych innowacji. Czas do rozpoczęcia nowej
perspektywy to również odpowiedni moment na udokumentowanie prowadzonych prac B+R oraz
identyfikację talentów i doświadczenia Twojego zespołu wraz ze zgromadzeniem odpowiedniej
dokumentacji osobowej. Wszystko to zwiększy Twoje szanse na wysokie miejsce na liście rankingowej
konkursów w 2022 roku. Temu aspektowi poświęciliśmy ostatni rozdział w naszym dokumencie.

6
6

1. Wprowadzenie
Czym jest wieloletnia perspektywa finansowa?
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wydatkowane są w ramach Wieloletnich Ram
Finansowych (WRF), które stanowią podstawowy dokument strategiczny UE. Dokument określa
maksymalne środki dostępne dla budżetu UE oraz sposób ich dystrybucji pomiędzy poszczególnymi
Państwami Członkowskimi. W dokumencie zamieszczone są przepisy, z którymi musi być zgodny
budżet Unii Europejskiej, aby zapewnić odpowiednią dyscyplinę finansową Państw Członkowskich.
Wieloletnie planowanie wydatkowania środków budżetowych ma sprawić, aby wydatki Unii były
dokonywane w sposób uporządkowany i w granicach jej zasobów własnych. Dotychczas WRF
przyjmowano sześciokrotnie. Okres, na jaki planowane są WRF, to minimum 5 lat, jednak począwszy
od 2000 roku budżet unijny planowany jest w perspektywie siedmioletniej.
Obecnie jesteśmy na progu nowej perspektywy finansowej dla lat 2021-2027. Jest to wyjątkowa
perspektywa dla całej Wspólnoty, która niesie za sobą szereg wyzwań i nadziei. Do takich należy z całą
pewnością opuszczenie wspólnoty przez Wielką Brytanię. Wydarzenie to z jednej strony znacząco
uszczupliło budżet unijny, z drugiej pozwoliło Państwom sprawniej przejść przez proces negocjacyjny.
Nowa perspektywa to również nadzieja na odbudowę gospodarki po okresie lockdownu oraz
niepewności gospodarczej. W następstwie wybuchu pandemii COVID-19 Komisja Europejska
zdecydowała się włączyć do WRF tzw. „Plan Odbudowy” („Next Generation EU”). Plan Odbudowy
zawierał modyfikację wniosków dotyczące WRF i zasobów własnych oraz przewidział ustanowienie
dodatkowego, niestosowanego dotąd w WRF, instrumentu odbudowy o wartości 750 mld EUR.

Jakie dokumenty muszą zostać przyjęte, aby rozpocząć nowe konkursy?
Przed przedstawieniem najważniejszych informacji na temat nowej perspektywy należy nakreślić
ogólny kształt planowania i wydatkowania środków unijnych. Wbrew medialnym zapowiedziom zanim
pierwsza złotówka trafi do beneficjenta w postaci dotacji, grantu lub innego instrumentu finansowego,
konieczne jest przyjęcie szeregu dokumentów na różnym poziomie terytorialnym i administracyjnym.
Przyjęcie WRF stanowi więc dopiero pierwszy krok przed faktycznym rozpoczęciem wydatkowania
środków unijnych.
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Najważniejszym dokumentem na poziomie krajowym jest tzw. Umowa Partnerstwa, która określa
ramy korzystania z funduszy UE w danej perspektywie finansowej. Uogólniając, jest to uzgodniona z
Komisją Europejską strategia wykorzystania przez dany kraj członkowski środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej. W polskiej Umowie Partnerstwa określony jest sposób, w jaki nasz kraj
planuje wspierać realizację głównych celów Polityki Spójności. W Polsce Umowa przygotowywana jest
przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy międzyresortowej, z marszałkami
województw oraz partnerami społeczno-gospodarczymi. Po przeprowadzeniu konsultacji krajowych
dokument jest przekazywany do Komisji Europejskiej w celu negocjacji i zatwierdzenia.1 Planowany
termin ukończenia negocjacji Umowy Partnerstwa to druga połowa 2021 roku.
Równolegle do negocjacji Umowy Partnerstwa z Komisją Europejską prowadzone są prace nad tzw.
krajowymi Programami Operacyjnymi. Programy Operacyjne to dokumenty o charakterze
planistycznym, w których państwa członkowskie wspólnoty określają sposób wykorzystania środków
unijnych w najbliższej perspektywie finansowej. Mogą być opracowywane z myślą o konkretnych
regionach lub też mogą odwoływać się do ogólnokrajowych celów tematycznych (np. środowisko). W
Polsce występują Programy Operacyjne na poziomie krajowym oraz tzw. Regionalne Programy
Operacyjne (RPO), przypisane do 16 województw Polski, a także Programy Operacyjne o charakterze
transgranicznym i międzynarodowym („Europejska współpraca terytorialna”). W dokumentach tych
określane są tzw. cele tematyczne, które wpisują się w główne cele Polityki Spójności.2
Dokumentami o charakterze wykonawczym są tzw. Szczegółowe Opisy Priorytetów (SzOP). SzOP
przyjmowane są dla każdego Programu Operacyjnego na poziomie krajowym i regionalnym. Posiadają
one listę priorytetów, w ramach których będą wydatkowane środki wspólnotowe. Do każdego
priorytetu przypisane są działania, a w razie potrzeby dalsze poddziałania. Określana jest również
alokacja (budżet) na poszczególne działania oraz ogólne warunki uzyskania finansowania, m.in. profil
beneficjenta, przeznaczenie pomocy, poziom dofinansowania oraz warunki uzyskania wsparcia. Tak
naprawdę dla przyszłych beneficjentów dopiero przyjęcie SzOP stanowi „odsłonięcie kart” przez
Instytucje Zarządzające. Z dokumentów tych można dowiedzieć się bowiem, jakich konkursów można
się spodziewać w najbliższym czasie i jakie będą ich główne zasady.
Informacje zawarte w SzoP pozwalają z wyprzedzeniem zaplanować projekt oraz przygotować się do
złożenia wniosku o dofinansowanie. Przed uruchomieniem pierwszego konkursu dla przedsiębiorców
konieczne jest jednak przyjęcie szeregu dodatkowych dokumentów o charakterze technicznym, takich
jak: Wytyczne horyzontalne, Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków, Kryteria konkursowe,
Regulamin konkursu wraz z załącznikami. Ten ostatni stanowi najbardziej szczegółowy opis warunków
ubiegania się o dofinansowanie. Jak pokazała dotychczasowa praktyka Regulamin może nieznacznie
modyfikować, zawężać lub dodawać nowe warunki ubiegania się o dofinansowanie, które nie były
określone w SzOP.
Terminy przyjęcia dokumentów konkursowych są zróżnicowane i zależą tak naprawdę od strategii
przyjętych przez Instytucje Zarządzające. Zarządy województw oraz instytucje centralne mogą w
początkowej fazie perspektywy skupić się na przygotowaniu wyłącznie tych konkursów, które są
kierowane do samorządów i szeroko rozumianego sektora publicznego. Sytuacja ta miała zresztą
miejsce w poprzedniej perspektywie, gdzie konkursy dla przedsiębiorców były organizowane dopiero
po rozpoczęciu pierwszych naborów, które zaspokajały bieżące potrzeby inwestycyjne państwa. Co to
oznacza? Sam fakt pojawienia się informacji w mediach o uruchomieniu „pierwszych konkursów z
nowej perspektywy” nie będzie oznaczać, że środki unijne zaczęły już zasilać konta przedsiębiorców.

1
2

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/czym-jest-umowa-partnerstwa
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/postepy-w-realizacji-programow-na-lata-2014-2020---stan-na-6-czerwca-2021-roku
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2. Podsumowanie perspektywy 2014-2020
Stan wdrażania programów unijnych – ile zostało pieniędzy?
Perspektywa 2014-2020 cieszyła się niezwykle wysokim zainteresowaniem - możliwość pozyskania
dofinansowania unijnego odgrywa istotne znaczenie w praktyce gospodarczej Polski. Według danych
wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów w 2014 roku
do 6 czerwca 2021 roku złożono 179 982 wniosków o dofinansowanie. Do tego czasu podpisano z
beneficjentami 91 100 umów o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi
526,3 mld zł, w których 320,2 mld zł to wkład z funduszy UE. Stanowi to ponad 92% procent całej
dostępnej w ramach perspektywy alokacji środków UE.3 Pozostałe 8% budżetu zostanie z całą
pewnością zakontraktowane w najbliższym roku. Jak to możliwe, że środki te mogą być wydatkowane
po zakończeniu WRF 2014-2020? Wszystko dzięki zasadzie N+2, zgodnie z którą Komisja Europejska
dopuszcza możliwość finansowania projektów do dwóch lat od zakończenia perspektywy finansowej.
Poziom wykorzystania alokacji na poziomie Regionalnych Programów Operacyjnych oscyluje w granicy
80%. Do województw z najniższym poziomem kontraktacji środków unijnych należą województwa
zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie, śląskie, podlaskie i lubelskie.4 Województwa z
najniższym poziomem wykorzystanej alokacji stanowią przedmiot wysokiego zainteresowania ze
strony przedsiębiorców u końca perspektywy finansowej 2014-2020. Są to bowiem województwa,
gdzie w wyniku zmian programowych zaakceptowanych przez KE oraz powstałych oszczędności
potencjalnie można spodziewać się jeszcze ogłoszenia nowych konkursów.

Jakie jeszcze dofinansowanie można otrzymać w tym roku?
W 2021 roku możliwości pozyskania finansowania dla przedsiębiorców są już mocno ograniczone.
Konkursy ogłoszone w pierwszym półroczu cieszyły się rekordowym zainteresowaniem
wnioskodawców, do tego stopnia, że część flagowych konkursów, takich jak „Szybka Ścieżka” PO IR,
zostało zamkniętych już w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia naboru. Organizowane są jeszcze co
prawda nowe nabory, ale większość z nich kierowana jest do szeroko rozumianego sektora
publicznego. Pojedyncze nabory skierowane do przedsiębiorców posiadają skromne budżety, a
wysokie zainteresowanie utrudnia pozyskanie finansowania. Poniżej omówiono najbardziej atrakcyjne
nabory dostępne w drugiej połowie 2021 roku:

Platformy Startowe / Rozwój Start-upów w Polsce Wschodniej
Konkurs składa się z dwóch etapów. Pierwszy z nich wymaga złożenia wniosku do jednej z Platform
Startowych zlokalizowanych w województwach Polski Wschodniej (warmińsko-mazurskie,
podkarpackie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie). Po jego ocenie i akceptacji pomysłodawca
przechodzi przez proces inkubacji, podczas której dopracowany jest model biznesowy oraz koncepcja
pomysłu. Dopiero po jej zakończeniu można aplikować o dofinansowanie w Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości w ramach działania 1.1.2 Rozwój Startupów w Polsce Wschodniej. Wnioski w PARP
są oceniane według złożonych kryteriów, a samo przygotowanie wniosku wymaga wysokich nakładów
pracy oraz odpowiedniego przygotowania projektu. Zakończenie inkubacji nie gwarantuje uzyskania
dofinansowania w etapie drugim. Co więcej, uzyskanie w I etapie pozytywnej oceny projektu w zakresie
innowacyjności, nie gwarantuje, że oceniający PARP podzielą zdanie ekspertów z Platform Startowych.

3 https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/postepy-w-realizacji-programow-na-lata-2014-2020---stan-na-6-czerwca-2021-roku
4 https://www.miasta.pl/uploads/attachment/file/3438/Za__cznik_Materia__informacyjny_MFiPR_na_komisj__sejmow___1___002___1_.pdf
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Etap I – inkubacja, czyli cierpliwe dopracowanie pomysłu pod okiem mentorów.
Droga do miliona rozpoczyna się od wyboru odpowiedniej Platformy Startowej. Platformy inkubacyjne
są zlokalizowane w różnych miastach, nie ma to jednak istotnego znaczenia dla realizacji
przedsięwzięcia. Spotkania z ekspertami na etapie oceny oraz na etapie inkubacji odbywają się bowiem
online. Istotnym kryterium wyboru Platformy z perspektywy pomysłodawcy jest jej specjalizacja, w
którą pomysł powinien się wpisywać. Z naszych doświadczeń wynika jednak, że wykazanie powiązania
ze specjalizacją Platformy nie stanowi wyzwania, a eksperci niezwykle rzadko odrzucają z tego powodu
pomysły. I tak dla przykładu, pomysł wpisujący się obszar logistyki, ale który obejmuje również
wykorzystanie systemu informatycznego, z dużym prawdopodobieństwem zostanie uznany za
spełniający wymogi specjalizacji ITC/IT.
Pomysłodawcą projektu może być osoba fizyczna lub też grupa takich osób, które planują założyć
działalność gospodarczą w jednym z województw Polski Wschodniej. Jeśli posiadamy już firmę, w
której zaczęliśmy rozwijać nasz pomysł, to nie kwalifikujemy się do przejścia procesu inkubacji.
Specyfika naboru dopuszcza dowolne miejsce zamieszkania pomysłodawcy, istotne jest jednak
zlokalizowanie siedziby firmy powstałej w wyniku procesu inkubacji w jednym z województw Polski
Wschodniej. Nabory do platform startowych organizowane będą co najmniej do końca I kwartału 2022
roku. Terminy zakończenia najbliższych naborów oraz specjalizacje Platform opisane zostały w
poniższej tabeli.

10
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Jaką platformę wybrać? Najlepiej taką, której profil będzie maksymalnie dopasowany do naszego
pomysłu. Nie chodzi tutaj tylko o zbieżność specjalizacji, lecz także o odpowiednie dopasowanie do
partnerów biznesowych i technologicznych Platformy. Dla przykładu, Grupa Azoty Puławy jest jednym
z partnerów Wschodniego Akceleratora Biznesu. Jeśli więc szukamy Platformy do inkubacji pomysłu z
obszaru chemii organicznej i przemysłowej, WAB powinniśmy potraktować priorytetowo. Spis
partnerów publikowany jest zwykle na stronach internetowych platform startowych.

10

Etap II – czyli szansa na okrągły milion.
Proces inkubacji trwa zwykle do 4 miesięcy. Po ukończonej inkubacji otrzymujemy raport
przygotowany przez przydzielonego Menedżera Inkubacji. Dokument ten uprawnia do ubiegania się o
dofinansowanie w ramach działania 1.1.2 PO PW, stanowiąc obowiązkowy załącznik Wniosku o
dofinansowanie składanego w PARP. W teorii zawartość dokumentu pokrywa częściowo wymagane
pola opisowe Wniosku o dofinansowanie. Należy pamiętać jednak, że jakość otrzymanego dokumentu
przygotowanego przez Menedżera Inkubacji może być różna, a termin jego przekazania może się
opóźnić. Rekomendujemy więc z wyprzedzeniem przygotować niezbędne analizy wraz z częściami
opisowymi Wniosku o dofinansowanie. Poniżej podsumowanie podstawowych warunków konkursu:
Przedmiot dofinansowania: Wsparcie polegać będzie na dofinansowaniu przedsiębiorstwa typu
startup – dotacja na początkową działalność firmy. Etap ten obejmuje wsparcie związane z wejściem
produktu na rynek (pierwsza sprzedaż) i realizację modelu biznesowego, opracowanego na etapie
inkubacji.
Dofinansowanie: Minimalne dofinansowanie to 50 tys. PLN, maksymalne 1 mln PLN. Maksymalna
intensywność dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.
Koszty kwalifikowalne: Środki trwałe i WNiP, Usługi zewnętrzne (np. usługi informatyczne, doradcze)
oraz Wynagrodzenie personelu. Dodatkowo koszty promocji (działania promocyjne, udział w targach i
w misjach gospodarczych) oraz Koszty pośrednie (administracja, wynajem biura) – ryczałt stanowiący
15% wartości bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych.

„Internacjonalizacja MŚP”
Nabór Internacjonalizacja MŚP MŚP prowadzące działalność na terenie woj. warmińsko-mazurskiego,
podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Weryfikacja warunku odbywa się
poprzez weryfikację wpisu potwierdzoną w KRS najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.
W celu ubiegania się o dofinansowanie konieczne jest spełnienie kryterium przychodowego. W
przynajmniej jednym roku w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosków twoja firma musi
osiągnąć przychody ze sprzedaży powyżej 200 tys. PLN, w tym przychody powyżej 100 tys. PLN ze
sprzedaży produktu/uslugi, którego dotyczy internacjonalizacja.
Na co można otrzymać dofinansowanie? Ogólnie ujmując na projekty polegające na internacjonalizacji
produktów i usług. Katalog kosztów kwalifikowalnych jest szeroki:
•
•

•

•

Usługi doradcze – związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu
biznesowego związanych z internacjonalizacji działalności – do 30 000 PLN
Usługi – związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym m.in.
Wytworzenia materiałów reklamowych i promocyjnych, szkolenia, dostępu do
specjalistycznych baz danych i źródeł informacji, tłumaczenia.
Badania i testy (technicznych, fizycznych, chemicznych lub biologicznych) produktów
przeznaczonych do internacjonalizacji oraz projektowanie procesów technologicznych lub
logistycznych.
Udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych.
11
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•
•

Nabycie środków trwałych (z wyłączeniem nieruchomości) w związku z przygotowaniem do
internacjonalizacji działalności – max. 100 000 PLN
Nabycie WNiP w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności – max. 100 000
PLN, łączne dofinansowanie na zakup środków trwałych i WNiP nie może jednak przekroczyć
150 000 PLN.

W ramach naboru Internacjonalizacja MŚP można wnioskować nawet o 800 tys. PLN dofinansowania.
Poziom refundacji wydatków wynosi nawet 85% w ramach Pomocy de minimis.

3. Co czeka nas w nowej perspektywie 2021-2027
Jakie będą cele polityki spójności w Polsce w latach 2021-2027?
Podstawowym dokumentem, który pozwala określić jakie będą priorytetowe kierunki wydatkowania
środków unijnych w Polsce, jest Umowa Partnerstwa. Logika programowania funduszy europejskich
w Polsce na lata 2021-2027 ma łączyć ze sobą oczekiwania Komisji Europejskiej odnośnie koncentracji
na celach określonych w pakiecie regulacji dotyczących obecnej perspektywy z wyzwaniami
wynikającymi z krajowych dokumentów strategicznych i z powiązanych z nimi strategii sektorowych.
W najbliższych latach Polska będzie realizować działania w ramach pięciu celów polityki spójności oraz
jednego celu dodatkowego, umożliwiającego obywatelom i województwom łagodzenie społecznych,
gospodarczych i środowiskowo-przestrzennych skutków transformacji w kierunku zielonej gospodarki,
neutralnej dla klimatu i środowiska:5

Przyjęte cele mają charakter ogólny. Do każdego z nich przypisano również obszary tematyczne, które
doprecyzowują jakiego typu działania będą realizowane w najbliższej perspektywie. Dopiero ich analiza
pozwala zidentyfikować, które cele będą najistotniejsze z perspektywy przedsiębiorców
zainteresowanych realizacją projektów B+R oraz projektów inwestycyjnych. Do takich należą
niewątpliwie cele 1, 2 i 6. Pozostałe cele dotyczyć będą bowiem dużych przedsięwzięć

5

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/97649/projekt_UP_do_konsultacji.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/97650/umowa_partnerstwa_broszura_wersja_dostepna.pdf
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infrastrukturalnych, transgranicznych, społecznych, które niekonieczne będą interesujące dla
przedsiębiorców z sektora MŚP:
Cel 1: Bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa:
Planowanym rezultatem realizacji tego celu będzie rozszerzenie działalności B+R oraz działalności
innowacyjnej przedsiębiorstw oraz zwiększenie stopnia wykorzystania technologii i wiedzy w
gospodarce. Spodziewanym rezultatem ma być również poprawa pozycji polskich przedsiębiorstw w
światowych łańcuchach dostaw oraz zwiększenie liczby firm, które wykorzystują innowacje.
Osiągnięcie powyższych rezultatów ma być możliwe dzięki:
•
•
•

Wsparciu wszystkich etapów tworzenia innowacji w przedsiębiorstwach
Współpracy przedsiębiorstw, organizacji badawczych oraz sektora publicznego w procesie
tworzenia innowacji
Wzmocnieniu działań sektora nauki na rzecz gospodarki.

Niniejsze działania nie są niczym nowym. Już w poprzedniej perspektywie priorytetowo traktowano
działalność B+R oraz położono wysoki nacisk na innowacje. Miało to swój praktyczny skutek w postaci
dużej liczby konkursów wspierających projekty B+R kierowanych do przedsiębiorców. W przypadku
naborów na przedsięwzięcia inwestycyjne, nie były dostępne praktycznie żadne konkursy, w których
można było uzyskać dotację bez wskazania innowacyjności przedsięwzięcia co najmniej na poziomie
regionu. Premiowane były również punktowo projekty prowadzące do wdrożenia rezultatów B+R oraz
wprowadzenia innowacji wyższego poziomu, tj. na poziomie kraju i świata.
Zgodnie z Umową Partnerstwa drugą grupą rezultatów planowanych do osiągnięcia w danym celu
będzie zwiększenie automatyzacji i robotyzacji przedsiębiorstw oraz zwiększenie zaawansowania
cyfrowego firm. Analizując projekt Umowy Partnerstwa można zauważyć, że sporo miejsca
poświęcono tzw. koncepcji Przemysłu 4.0, która stanowi zbiorcze pojęcie oznaczające integrację
inteligentnych maszyn, systemów informatycznych, a także wprowadzanie zmian w procesach
produkcyjnych mających na celu zwiększanie wydajności wytwarzania oraz wprowadzenie możliwości
elastycznych zmian asortymentu. Oczekiwanym rezultatem będzie również wzrost
umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, należy zatem spodziewać się kontynuacji naborów w zakresie
internacjonalizacji, promocji eksportu oraz promocji na targach i konferencjach, które do tej pory
cieszyły się wysokim zainteresowaniem przedsiębiorców (m.in. nabór w ramach działania 3.3.3 PO IR
„Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go To Brand”).
Oczekiwanym rezultatem będzie również poprawa e-usług publicznych, pod którymi kryją się zwykle
duże inwestycje na rzecz cyfryzacji i informatyzacji instytucji publicznych. Tego typu inicjatywy w
poprzedniej perspektywie zazwyczaj kierowane były do sektora publicznego w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa. Próżno zatem spodziewać się naborów w nowej perspektywie dla
przedsiębiorstw, których celem będzie wprowadzenie na rynek e-usług, których odbiorcami będą
obywatele i instytucje publiczne.
Cel 2: Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa:
Głównym wyzwaniem w ramach tego celu jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa
efektywności energetycznej gospodarki. Jak nietrudno się domyślić planowanym rezultatem ma być
obniżenie zużycia ilości energii oraz spadek emisji gazów cieplarnianych w tym CO2. Wśród
planowanych działań w tym obszarze wspomina się o:

•

Poprawie efektywności
publicznych

energetycznej przedsiębiorstw,

budynków

mieszkalnych

i
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•
•
•

Budowie/modernizacji systemów ciepłowniczych i chłodniczych (sieci) wraz z magazynami
ciepła
Wymianie nieefektywnych źródeł ciepła opartych na paliwach stałych
Promocji, doradztwie, podnoszeniu świadomości i wiedzy mieszkańców, przedsiębiorców i
władz lokalnych w zakresie efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych
źródeł energii (OZE).

Kolejnym obszarem działań mają być inwestycje wspierające rozwój infrastruktury energetycznej.
Wśród planowanych działań należy wymienić:
• Inwestycje w infrastrukturę energetyczną
• Rozbudowa systemu magazynowania energii
• Rozwój systemów dystrybucyjnych (lokalne stacje gazu ziemnego)
• Rozwój sieci punktów ładowania pojazdów elektrycznych
• Rozwijanie inteligentnych systemów w energetyce
• Podnoszenie wiedzy i świadomości mieszkańców i przedsiębiorców dotyczącej energetyki.
Ostatnim z obszarów działań ma być wsparcie produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Do
zaplanowanych działań należą:
•
•
•

Budowa i rozbudowa odnawialnych źródeł energii wraz z magazynami
Rozwój energetyki prosumenckiej, czyli rozproszonych instalacji o małej mocy
Niwelowanie niestabilności produkcji energii z OZE za pomocą instalacji hybrydowych.

W wyżej opisanych obszarach niewiele jest odniesień do działań, których bezpośrednim beneficjentem
będą przedsiębiorcy. Mowa jest oczywiście wprost o poprawie efektywności energetycznej
przedsiębiorstw oraz rozwoju energetyki prosumenckiej. Jednak pozostałe z zaplanowanych działań
odnoszą się raczej do dostawców energii oraz podmiotów odpowiedzialnych za rozwój infrastruktury
energetycznej. Przedsiębiorcy, którzy w perspektywie 2014-2020 poszukiwali naborów na realizację
mniejszych projektów z obszaru OZE doskonale wiedzą, że dostępność tego typu środków była mocno
ograniczona. Wsparcie niskoemisyjnej gospodarki skupiało się (zwłaszcza w końcowej części
perspektywy) na poprawie termoizolacji budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych.
Wielokrotnie jako firma doradcza byliśmy zmuszeni odsyłać z przysłowiowym „kwitkiem” klientów
MŚP, którzy byli zainteresowani pozyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na stworzenie farm
fotowoltaicznych oraz wiatrowych. Z treści Umowy Partnerstwa nie wynika na razie bezpośrednio, że
beneficjentem działań Celu 2. będą mniejsi przedsiębiorcy, np. podmioty zainteresowane tworzeniem
własnych instalacji OZE. Na ocenę czy i w jakim stopniu środki te trafią ostatecznie do mniejszych
przedsiębiorców przyjdzie nam jeszcze poczekać co najmniej do czasu opublikowania SzOP dla
poszczególnych Programów Operacyjnych.
Pozostałe obszary dla Celu 2. Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa są
następujące:
• Przystosowanie do zmian klimatu
• Zrównoważona gospodarka wodna i ściekowa
• Gospodarka odpadowa i efektywne wykorzystanie zasobów
• Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i różnorodności biologicznej
• Transport niskoemisyjny i mobilność miejska
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Cel 6: Łagodzenie skutków transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu:
Dany cel zdaje się być celem najbardziej enigmatycznym spośród nowych celów Polityki Spójności na
lata 2021-2027, warto jednak poświęcić mu nieco miejsca. Realizacja zadań w ramach niniejszego celu
szczegółowego wynika z przyjętego Europejskiego „Zielonego Ładu”, którego ogólną ideą jest
osiągnięcie neutralności klimatycznej Unii Europejskiej do 2050 roku. Działania planowane w ramach
niniejszego celu mają zapewnić, że wprowadzenie Zielonego Ładu zostanie dokonane w sposób
skuteczny i sprawiedliwy, czemu służyć ma powołany do życia Mechanizm Sprawiedliwej Transformacji
(dalej „MST”). MST ma koncentrować się na tych regionach i sektorach, które najbardziej ucierpią w
wyniku transformacji, biorąc pod uwagę ich zależność od paliw kopalnych, w tym węgla, torfu i ropy
naftowej lub procesów przemysłowych generujących intensywną emisję gazów cieplarnianych.
Co z tego wynika dla przedsiębiorcy? Należy spodziewać się, że więcej środków popłynie do
województw, w których rozwinięte jest górnictwo oraz wykorzystywana jest energetyka
konwencjonalna. Program MST będzie realizowany tym samym w województwie dolnośląskim, śląskim
i wielkopolskim, a także łódzkim, lubelskim oraz małopolskim.
W ramach realizacji danego celu planowane są następujące działania:
• Pomoc dla małych i średnich przedsiębiorców w rozwijaniu działalności, szczególnie w
branżach innowacyjnych
• Wsparcie w sektorze „zielonej energetyki” i ograniczenie niskiej emisji
• Zmiana i podnoszenie kwalifikacji pracowników
• Regeneracja obszarów pogórniczych i poprzemysłowych
• Podniesienie dostępności wybranych usług publicznych
Najciekawszym zagadnieniem dla przyszłych inwestorów-przedsiębiorców jest kwestia wspierania
zmian w profilu gospodarczym, wzrost innowacyjności i rozwój MŚP pozwalający na tworzenie nowych,
trwałych miejsc pracy, a także rekultywacja terenów pogórniczych dla poprawy atrakcyjności
inwestycyjnej. Należy spodziewać się zatem naborów, których celem będzie przebranżowienie
przedsiębiorstw z tych branż, które zostaną „pokrzywdzone” w wyniku wprowadzenia zielonego ładu.
Jak zmienią się priorytety wydatkowania środków unijnych w latach 2021-2027?
Cele opisane w Umowie Partnerstwa stanowią poniekąd pewną kontynuację celów Polityki Spójności
na lata 2014-2020. Aby ocenić w jakim stopniu zmieniają się priorytety systemu wdrażania funduszy
unijnych w Polsce dokonano porównania alokacji określonych w Umowie Partnerstwa 2014-2020.
Należy zastrzec, iż dokonane porównanie ma oczywiście charakter indykatywny, ponieważ żaden z
celów tematycznych 2014-2020 nie jest w pełni tożsamy z celami Polityki Spójności na lata 2021-2027.
Umowa Partnerstwa ma obecnie status projektu i musi jeszcze zostać zatwierdzona przez Komisję
Europejską. Wiele zależy również od ostatecznych kształtów programów, które zostaną określone
dopiero w Szczegółowych Opisach Priorytetów.
Planowane wykorzystanie alokacji w podziale na poszczególne cele Polityki Spójności przedstawiono
w poniższej tabeli:6

6 Projekt Umowy Partnerstwa, styczeń 2021 r., s.128 dostępny w: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/97649/projekt_UP_do_konsultacji.pdf
oraz Umowa Partnerstwa 2014-2020, wersja obowiązująca od dn. 22.01.2020, dostępny w: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/ofunduszach/dokumenty/umowa-partnerstwa/
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Na Cel 1 Bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa, czyli upraszczając cel odnoszący się działalności
innowacyjnej oraz badawczo rozwojowej przedsiębiorców, przeznaczonych zostanie 15,5% alokacji.
Czy to dużo? W poprzedniej perspektywie na cele odpowiadające Celowi 1 zakontraktowano łącznie
22 289 mln EUR, co stanowiło 25,88% budżetu na polską Politykę Spójności.
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To proste porównanie potwierdza przypuszczenia, że w nowej perspektywie wzrośnie znaczenie innych
obszarów tematycznych, w szczególności tych związanych z ochroną środowiska, OZE, niskoemisyjną
gospodarką oraz dostosowaniem gospodarki do zmian klimatycznych.
Nie oznacza to równocześnie, że mniej środków trafi do przedsiębiorców. Wszystko zależy od tego, czy
do naborów na cele środowiskowe zostaną dopuszczeni, obok samorządów i instytucji publicznych,
również przedsiębiorcy. Ma to kluczowe znaczenie, ponieważ w perspektywie 2014-2020 na szeroko
rozumiane cele środowiskowe (Cel tematyczny 4, 5 i 6) przeznaczono alokację w łącznej wysokości
19 542 mln EUR, co stanowiło 22,69% ówczesnego budżetu. W nowej perspektywie na cele
środowiskowe, czyli Cel 2. Bardziej przyjazna dla środowiska gospodarka oraz Cel 6. Fundusz
Sprawiedliwie Transformacji przeznaczonych zostanie 24 770 mln EUR, co stanowi aż 32,60% alokacji
na lata 2021-2027.

Czy do Polski trafi więcej środków niż poprzednio?
W nowej perspektywie trafi do nas mniej środków z unijnego budżetu. Przyczyn jest kilka. Środki w
ramach WRF przydzielane są na podstawie klucza uwzględniającego demografię i zamożność
poszczególnych krajów i regionów Państw Członkowskich wspólnoty. W uproszczeniu uwzględniany
jest tutaj przeciętny PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Wartość ta jest odnoszona następnie do
średniej unijnej. Alokacja, która trafia do poszczególnych województw, jest zatem wynikiem
zamożności całej UE, zamożności lokalnej społeczności, a także posiadanego potencjału
demograficznego. Klucz ten jest oczywiście bardziej złożony i podlega negocjacjom z innymi Państwami
wspólnoty. Spadek alokacji dla Polski wynika również z niższych wpływów budżetowych UE, które
zostały uszczuplone przez Brexit. Do innych przyczyn należą również uwarunkowania polityczne oraz
skuteczność dyplomacji podczas negocjacji nowych WRF.
Do polski trafi zatem mniej środków. Czy to źle? Nie do końca. Oznacza to, że Polska staje się krajem
zamożniejszym. Należy pamiętać również, że spadek alokacji na poziomie kraju nie musi oznaczać, że
przeciętny przedsiębiorca odczuje spadek dostępności dotacji unijnych. Budżet unijny rozdzielany jest
bowiem między Programy Operacyjne oraz regionalne programy 16 województw. Należy mieć na
uwadze również, że z całą pewnością nastąpi przesunięcie środków w wymiarze tematycznym.
Przedsiębiorcy inwestujący w zielone technologie oraz OZE z całą pewnością odczują wzrost
dostępności finansowania zewnętrznego. Kto straci? Cóż, przede wszystkim przedsiębiorstwa
prowadzące działalność na terenie „bogatych” województw, a także te firmy, które poszukują dotacji
na projekty czysto inwestycyjne, bez elementu innowacyjności, prac badawczo-rozwojowych oraz
wspominanych zielonych technologii.
W latach 2014-2020 do Polski miało trafić łącznie 76,75 mld EUR, które rozdysponowano w ramach 6
krajowych i 16 regionalnych programów operacyjnych. Najwięcej środków zostało przeznaczonych na
programy Regionalne (31,15 mld EUR). Programem krajowym z najwyższym budżetem był Program
Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (27,4 mld EUR). Wysoki udział programów regionalnych w
całkowitym budżecie pokazywał silny trend regionalizacji wydatkowania środków unijnych w Polsce.
W nowej perspektywie 2021-2027 do Polski ma trafić 75,08 mld EUR, co stanowi spadek o 1,67 mld
EUR.7

7 Stan na dzień 04.06.2021: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/dowiedz-sie-wiecej-o-funduszacheuropejskich-na-lata-2021-2027/
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Porównując obie WRF nie sposób nie wspomnieć o dwóch programach:
a) Program Operacyjny Polska Wschodnia (i jego nowy odpowiednik Fundusze Europejskie dla Polski
Wschodniej) – Program kierowany do województw Polski Wschodniej, jako jedyny Program krajowy
zanotował wzrost alokacji o nieco ponad 0,5 mld EUR. Wzrost alokacji w tym programie należy ocenić
pozytywnie, ponieważ województwa Polski wschodniej wciąż nie zbliżyły się jeszcze dostatecznie do
poziomu gospodarczego województw zachodnich. Ze wzrostu alokacji w programie zadowoleni będą
przede wszystkim przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie uboższych powiatów
województwa mazowieckiego. Wyjaśnimy to szerzej w dalszej części dokumentu.
b) Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji – został już częściowo opisany we fragmencie
dotyczącym Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji. FST jest odpowiedzią na przyjęty przez Unię
Europejską Zielony ład, którego ogólną ideą jest osiągnięcie neutralności klimatycznej Unii Europejskiej
do 2050 roku. Działania planowane w ramach FST mają zapewnić, że wprowadzenie zielonego ładu
zostanie dokonane w sposób skuteczny i sprawiedliwy. Na poziomie regionalnym FST realizowany w
województwach: dolnośląskim, śląskim i wielkopolskim, a także łódzkim, lubelskim i małopolskim. FST
nie ma swojego odpowiednika w perspektywie 2014-2020. Jego wartość dla Polski wyniesie ok. 4,4 mld
EUR, rekompensuje on tym samym po części spadek alokacji na poziomie regionalnym.
A jak jest z alokacją na poziomie poszczególnych województw? Całkowity spadek alokacji na
programy wojewódzkie w latach 2021-2020 wyniesie 2,77 mld EUR. Do województw, które utracą
relatywnie najwięcej środków (zmiana %), należą: województwo dolnośląskie, małopolskie,
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wielkopolskie i śląskie. Największe budżety w nowej perspektywie będą posiadać województwa:
Śląskie, Małopolskie, Łódzkie, Lubelskie, Podkarpackie i Mazowieckie:8

Jaki będzie poziom dofinansowania w nowej perspektywie?
Poziom dofinansowania dla przedsiębiorców uzależniony jest wielkości przedsiębiorstwa,
przeznaczenia pomocy oraz lokalizacji inwestycji. Poziom dofinansowania projektu wpływa na
wysokość wkładu własnego niezbędnego do realizacji planowanych przedsięwzięć. Co do zasady
projekty MŚP realizowane przy wsparciu UE składają się z części finansowanej ze środków własnych
przedsiębiorcy (wkład własny) oraz środków zewnętrznych (budżet Państwa / środki UE). Udział
środków unijnych w inwestycji określa się jako poziom dofinansowania, również zamiennie
„intensywność wsparcia”. W uproszczeniu, na przykładzie projektu o wartości 1 mln PLN, przy poziomie
dofinansowania na poziomie 80%, przedsiębiorca „wykłada” z własnej kieszeni 200 tys. PLN. Resztę
(800 tys. PLN) pokrywa dotacja. Realizacja takiego hipotetycznego projektu wymaga oczywiście
wyższych nakładów niż owe 200 tys., chociażby na zachowanie płynności finansowej do czasu
otrzymania refundacji wydatków oraz pokrycie VAT.
Dofinansowanie na projekty B+R:

8 Stan na dzień 23.06.2021: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/aktualnosci/fundusze-unijne-dlaregionow-rezerwa-podzielona-po-rozmowach-z-marszalkami-wojewodztw/
3
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Dotacje na realizację projektów B+R posiadają odmienne poziomy dofinansowania w zależności od
tego czy finansowane są badania przemysłowe, czy też prace rozwojowe. Badania przemysłowe mają
na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów
lub usług, lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług.
Uwzględniają one tworzenie elementów składowych systemów złożonych i mogą obejmować budowę
prototypów w środowisku laboratoryjnym lub środowisku interfejsu symulującego istniejące systemy,
a także linii pilotażowych, kiedy są one konieczne do badań przemysłowych, a zwłaszcza uzyskania
dowodu w przypadku technologii generycznych. Prace rozwojowe oznaczają zdobywanie, łączenie,
kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki,
technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych lub
ulepszonych produktów, procesów lub usług. Mogą one także obejmować na przykład czynności
mające na celu pojęciowe definiowanie, planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów,
procesów i usług.
W projektach B+R najpierw realizuje się badania przemysłowe, a dopiero potem projekt wchodzi w
część badawczą obejmujące prace rozwojowe. Poziom dofinansowania uzależniony jest również od
przysługujących przedsiębiorcy premii, do których należy wykazanie tzw. skutecznej współpracy z
innym przedsiębiorcą / jednostką naukową lub też szerokie rozpowszechnianie wyników projektu.
Uzyskanie wspominanej premii stanowi zwykle formalność, oczywiście przy zachowaniu jasno
sprecyzowanych warunków. Poziom dofinansowania na prace B+R obowiązujące obecnie według
Rozporządzenia MNiS w sprawie udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju opisano w poniższej tabeli. Należy zastrzec, że warunki finansowania w
nowej perspektywie na B+R mogą ulec zmianie:

Pomoc inwestycyjna:
W przypadku projektów o charakterze inwestycyjnym znaczenie ma lokalizacja przedsięwzięcia oraz
wielkość przedsiębiorstwa. Na potrzeby perspektywy finansowej 2021-2027 Komisja Europejska
przyjęła już w tej sprawie wytyczne o nazwie „Wytyczne w sprawie regionalnej pomocy państwa na
lata 2022-2027”. Na podstawie wytycznych każde Państwo Członkowskie ma obowiązek przygotować
i przedłożyć do akceptacji Komisji Europejskiej tzw. „Mapę pomocy regionalnej”, która określa
intensywność wsparcia w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej. Intensywność pomocy tak jak w
poprzedniej perspektywie będzie uzależniona od województwa oraz wielkości przedsiębiorstwa.
Podobnie jak w przypadku wsparcia na B+R uwzględniana jest również dodatkowa premia, w tym
przypadku przysługująca przedsiębiorcom w zależności od wielkości firmy. Przedsiębiorstwa mikro i
małe otrzymają premie w wysokości 20 punktów procentowych, a średnie w wysokości 10 p.p.
Na poniższej grafice zaprezentowano proponowane poziomy wsparcia w podziale na województwa,
uwzględniono przy tym najwyższe możliwe dofinansowanie z uwzględnieniem maksymalnej premii, tj.
dla małych i mikro przedsiębiorstw:
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W nowej perspektywie finansowej w niektórych województwach wystąpi tzw. okres przejściowy.
Począwszy od 1 stycznia 2025 w województwie wielkopolskim oraz dolnośląskim intensywność
wsparcia zostanie zmniejszona o 5 punktów procentowych (oznaczone na mapie kolorem żółtym). Z
sytuacją taką mieliśmy już do czynienia w perspektywie 2014-2020, gdzie okresem przejściowym został
objęty region warszawski. W nowej perspektywie Warszawa jako region wyodrębniony statystycznie z
województwa mazowieckiego utraci najpewniej w ogóle możliwość uzyskania finansowania w
ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej. Należy nadmienić również, że cztery województwa
(małopolskie, śląskie, lubelskie oraz łódzkie oznaczone na mapce kolorem pomarańczowym) mogą
liczyć jeszcze na zwiększenie intensywności wsparcia o dodatkowe 10 punktów procentowych jako
regiony wybrane do objęcia wsparciem z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Wymaga to jednak
przyjęcia odpowiednich regulacji oraz akceptacji Komisji Europejskiej.
Kto zyska, a kto straci?
W nowej perspektywie większość województw odnotuje wzrost maksymalnego poziomu wsparcia. Do
regionów, których dofinansowanie pozostanie bez zmian, należą województwo warmińsko-mazurskie,
podlaskie, lubelskie oraz podkarpackie. Niewątpliwym zaskoczeniem jest istotne zwiększenie
dofinansowania w województwie świętokrzyskim (wzrost o 15 punktów procentowych). W dodatku
region ten należy do grupy województw, których budżet w nowej perspektywie nieznacznie wzrósł.
Województwo, które zanotowało spadek intensywności wsparcia, to województwo pomorskie, a także
region warszawski stołeczny, który w ogóle został wykluczony z pomocy regionalnej. Należy nadmienić
jednak, że pozostałe powiaty województwa mazowieckiego zyskały – nie tylko zanotowały wzrost
poziomu dofinansowania o 5 punktów procentowych, ale w dodatku zgodnie z zapowiedziami część
powiatów zostanie włączonych do możliwości uzyskania finansowania w ramach programu
operacyjnego dla Polski Wschodniej.
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Szczególny przypadek województwa mazowieckiego:
Warszawa jako najzamożniejszy region Polski utraci najpewniej dostęp do finansowania w ramach
regionalnej pomocy inwestycyjnej. Pozostają jednak jeszcze środki na prowadzenie działalności
badawczo-rozwojowej. Firmy działające na terenie Warszawy będą mogły jednak wciąż realizować
inwestycje w pobliskich powiatach województwa mazowieckiego oraz innych regionach Polski. Podział
statystyczny województwa mazowieckiego wystąpił już w poprzedniej perspektywie. Wtedy po
zakończeniu okresu przejściowego poziom dofinansowania dla regionu warszawskiego wynosił
maksymalnie 30%, a dla pozostałych powiatów od 40 do 55%. Pewną nowością będzie natomiast
włączenie wybranych powiatów do możliwości uzyskania dofinansowania w ramach PO Polska
Wschodnia. W poprzedniej perspektywie program ten był kierowany do województwa warmińskomazurskiego, lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego oraz podlaskiego. Takie ograniczenie było
krzywdzące dla Mazowsza, które jako region mocno zróżnicowany gospodarczo przynajmniej w części
kwalifikował się do włączenia do strategii rozwoju Polski Wschodniej.9
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W nowej perspektywie dopuszczone do udziału w naborach programu dla Polski Wschodniej będzie
najpewniej całe województwo z wyłączeniem Warszawy i powiatów ją otaczających. Dzięki temu
przedsiębiorcy z Mazowsza otrzymają dostęp do Programu Fundusze Europejskie dla Polski
Wschodniej, którego alokacja wyniesie 2,5 mld EUR. Odbiorcą nowego Programu będą m.in. MŚP
prowadzące lub zamierzające prowadzić działalność na terenie makroregionu Polski Wschodniej. W
Programie przewidziano wsparcie w następujących obszarach:
•
•
•
•

Przedsiębiorczość (np. wsparcie firm typu start-up)
Uzdrowiska, obiekty kultury (biblioteki multimedialne - mediateki) oraz produkty
turystyczne (turystyczne szlaki tematyczne),
Infrastruktura elektroenergetyczna, adaptacja do zmian klimatu oraz zrównoważona
mobilność miejska,
Ponadregionalna infrastruktury drogowa i kolejowa.

Należy spodziewać się, że program ten będzie szczególnie atrakcyjny dla przedsiębiorców. Jego
poprzednik, PO Polska Wschodnia, wyróżniał się na tle innych programów. Przede wszystkim, jako
jeden z nielicznych, wciąż pozwalał na sfinansowanie większych projektów o profilu turystycznym i
rozrywkowym. Warunki finansowania oraz katalog kosztów kwalifikowalnych były również przyjazne
dla przedsiębiorców. Dla przykładu, we wspominanym już działaniu 1.1.2 „Rozwój Startupów w Polsce
wschodniej”, konieczne jest udokumentowanie posiadania środków na pokrycie 15% wkładu własnego
projektu. Z kolei w innych naborach inwestycyjnych praktyka pokazała, że mile widziane przez
oceniających było posiadanie środków na pokrycie co najmniej 40-60% całej wartości projektu ogółem.
Utrudniało to pozyskanie dotacji przez nowo powstałe przedsiębiorstwa oraz inne firmy bez
stosownego zaplecza finansowego. Co ciekawe, w naborze 1.1.2 można sfinansować również
wynagrodzenia kadry zarządczej, a także usługi obce i bezpośrednią promocję produktu lub usługi. Dla
porównania w innych naborach inwestycyjnych w ramach PO IR oraz RPO sfinansowanie wynagrodzeń
było znacząco utrudnione, a jedyną możliwością sfinansowania zakupu usług obcych takich jak usługi
informatyczne był zakup Wartości Niematerialnych i Prawnych (np. zakup systemu wykonanego na
zlecenie).

Kiedy przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie?
To pytanie zaprząta uwagę zarówno przedsiębiorców, jak i firm doradczych. Określając realny termin
rozpoczęcia pierwszych naborów należy zachować umiarkowany optymizm. Opuszczenie wspólnoty
9

https://www.polskawschodnia.gov.pl/strony/o-programie/fe-dla-polski-wschodniej-2021-2027/zalozenia-nowego-programu/
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przez Wielką Brytanię z jednej strony uszczupliło budżet unijny, z drugiej pozwoliło jednak państwom
sprawniej przejść przez proces negocjacyjny. WRF na lata 2021-2027 zostały zaakceptowane przez
Radę Unii Europejskiej dnia 17 grudnia 2020 roku. To oczywiście pierwszy krok ku rozpoczęciu
finansowania w nowej perspektywie, wymagane są jeszcze negocjacje z Komisją Europejską w zakresie
akceptacji Umowy Partnerstwa oraz poszczególnych Programów Operacyjnych. W poprzedniej
perspektywie 2014-2020 terminy zatwierdzenia kluczowych dokumentów przez Komisję Europejską
były następujące:

Jak widać, akceptacja nowej Umowy Partnerstwa jest już opóźniona o 3 miesiące w porównaniu do
poprzedniej perspektywy, w której to dokument ten zaakceptowano 23 maja 2014 roku. Stosując
analogię z terminami w perspektywie 2014-2020 należy spodziewać się, że pierwsze Programy
Operacyjne zostaną opublikowane najwcześniej w lutym 2022 r. W poprzedniej perspektywie w celu
jak najszybszego uruchomienia alokacji zdecydowano się na krok nietypowy. W marcu 2015 r.
dokonano bowiem przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów ograniczonego do dwóch priorytetów:
osi I oraz IV, które dotyczyły działalności badawczo-rozwojowej. Pozwoliło to na stosunkowo szybkie
uruchomienie naboru dedykowanego działalności B+R przedsiębiorców (tzw. „Szybka Ścieżka”). Na
zasadzie analogii, możemy spodziewać się, że pierwsze nabory B+R pojawią się w maju 2022 roku.
Pierwszy większy nabór na wdrożenie rezultatów prac B+R w PARP („Badania na rynek” PO IR) został
rozpoczęty niedługo po akceptacji pełnego SzOP w sierpniu 2015 r. Pierwszy większy nabór
inwestycyjny w ramach programów regionalnych (Działanie 3.2. „Innowacje MŚP” w województwie
śląskim) został rozpoczęty z kolei w listopadzie 2015 r. Zachowując dotychczasową analogię, można
przewidywać, że największe zagęszczenie nowych naborów przypadnie na termin sierpień-listopad
2022 roku.
Powyższe porównanie ma charakter wyłącznie indykatywny. Klimat negocjacyjny w poprzedniej
perspektywie był bowiem znacznie trudniejszy niż obecnie. Należy mieć na uwadze również, że wybuch
pandemii COVID-19 zmotywował zarówno państwa członkowskie, jak i Komisję Europejską do
szybszych działań oraz przyspieszenia procedur notyfikacyjnych. Jest również bardzo prawdopodobnie,
że środki w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji będą posiadały wysoki priorytet, a
potencjalne nabory z nim związane zostaną ogłoszone wcześniej.
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4. Przygotowanie firmy do nowej perspektywy.
Jak wygląda proces ubiegania się o dofinansowanie?
Do ogłoszenia pierwszych konkursów pozostało jeszcze trochę czasu. Nie oznacza to, że należy czekać
bezczynnie. Twoja firma już teraz może przygotować się do spełnienia podstawowych kryteriów, które
są wspólne dla większości naborów. Do takich należą przede wszystkim gotowość projektu do
realizacji, w tym posiadanie odpowiedniego potencjału kadrowego, technicznego i finansowego. Czas
między opublikowaniem dokumentacji konkursowej a zamknięciem naboru jest często zbyt krótki, aby
zaplanować oraz przygotować spójny i dobrze oceniony projekt. Przygotowanie wniosku o
dofinansowanie we współpracy z firmą doradczą zajmuje od 8 do 12 tygodni. Termin ten uwzględnia
cały proces obejmujący rozmowy wstępne, zebranie danych, optymalizację i dopracowanie pomysłu,
a także czas na przeprowadzenie niezbędnych analiz i przygotowanie wniosku wraz z wymaganymi
załącznikami. Proces ten można skrócić, odpowiednio przygotowując firmę do złożenia wniosku o
dofinansowanie:

Określenie podstawowych założeń projektu
Sposób, w jaki jest zorganizowany system wdrażania WRF powoduje, że nie zawsze w danej części roku
znajdziemy nabory, które pasują do naszych planów inwestycyjnych oraz planów rozwojowych
przedsiębiorstwa. Ważnym elementem przygotowawczym do nowej perspektywy jest elastyczność
oraz monitorowanie otoczenia i identyfikacja wciąż niezaspokojonych potrzeb rynkowych.
Rekomendujemy by Twoja firma analizowała w trybie ciągłym wyzwania, które napotyka oraz
gromadziła pomysły na zaadresowanie problemów. Stworzenie takiego „katalogu” pomysłów pozwoli
sprawniej zaplanować projekt oraz przygotować wniosek o dofinansowanie w przypadku pojawienia
się nowych naborów.

Wprowadzenie porządku w danych rejestrowych.
Dokumenty rejestrowe (CEIDG / KRS) to pierwsze dokumenty, które analizujemy przed oceną szans na
uzyskanie finansowania. Porządek w dokumentach rejestrowych to gwarancja sprawniejszego
przygotowania wniosku o dofinansowanie, w skrajnych przypadkach decyduje o tym, czy Twoja firma
może ubiegać się o dotacje. Rekomendujemy zatem, by przed rozpoczęciem nowej perspektywy
zweryfikować i poprawić następujące rzeczy:
•

•

•

Aktualność informacji w dokumentach rejestrowych – Warto odpowiedzieć sobie na takie
pytania jak: Czy struktura udziałów, struktura właścicielska jest aktualna? Czy dane
teleadresowe są aktualne i poprawne? Czy Twoja firma posiada ujawniony NIP/REGON w
dokumencie rejestrowym?
Spójność kodów PKD z faktycznie prowadzoną działalnością – Czy Twoja firma posiada
obecnie kody PKD zgodne z faktycznie prowadzoną sprzedażą produktów/usług oraz
przedmiotem planowanego projektu? Jeśli nie, to dobry moment, aby dokonać ich uspójnienia.
Kody PKD stanowią często jedno z kryteriów dopuszczających do uzyskania finansowania. Tak
było chociażby w niedawnych naborach z tarczy Antykryzysowej dla firm prowadzących
działalność rozrywkową, turystyczną i gastronomiczną. Rekomendujemy również, by zakres
kodów był możliwie szeroki, najlepiej określony do działów PKD, a nie szczegółowych podklas
działalności gospodarczych.
Oddziały firmy / dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej – Czy Twoja
firma prowadzi operacje w różnych województwach? Posiadacie nieformalne biuro, które nie
24
24

widnieje w dokumentach rejestrowych? A może planujecie rozwinąć swoją działalność poza
siedzibą - w innych województwach Polski? To dobry czas, by udokumentować w CEIDG i KRS
jakie są inne miejsca prowadzenia biznesu. Posiadanie oddziału lub dodatkowego miejsca
wykonywania działalności gospodarczej może znacznie ułatwić uzyskanie dofinansowania, np.
w sytuacji w której siedziba firmy znajduje się w Warszawie, lecz Twoja firma planuje
zrealizować projekt w oddziale zlokalizowanym w innym powiecie lub województwie z
wyższym dofinansowaniem. Dzięki temu przedsiębiorcy ze stolicy będą mogli ubiegać się o
współfinansowanie projektu na przykład w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski
Wschodniej.

Ustalenie wielkości przedsiębiorstwa oraz powiązań gospodarczych.
Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie warto zapoznać się z zagadnieniem powiązań
gospodarczych. Wielkość przedsiębiorstwa stanowi bowiem jeden z głównych czynników
wpływających na wysokość dofinansowania. Ponadto część konkursów dedykowanych jest wyłącznie
przedsiębiorstwom z sektora MŚP. Instytucje ogłaszające konkursy skrupulatnie weryfikują zatem jaka
jest rzeczywista wielkość firmy. Uwzględniane są tutaj nie tylko aktywa, przychody i zatrudnienie firmy
ubiegającej się o dofinansowanie, lecz także dane firm powiązanych i partnerskich. Podanie wielkości
przedsiębiorstwa ma w części konkursów jedynie charakter deklaracyjny, poprzez wypełnienie
odpowiedniego pola we wniosku o dofinansowanie. Stan faktyczny jest analizowany dopiero na etapie
podpisania umowy o dofinansowanie i dopiero wówczas może okazać się, że firma otrzyma niższy
poziom dofinansowania lub też w ogóle jest wykluczona z możliwości uzyskania dotacji (np. z powodu
utraty statusu MŚP). W wielu konkursach wymaga się również podania konkretnych danych już na
etapie aplikowania o dofinansowanie, poprzez wypełnienie stosownych tabel dla wnioskodawcy oraz
podmiotów powiązanych. Zwyczajowo należy podać dane za trzy ostatnie zamknięte okresy
obrachunkowe, poprzedzające złożenie wniosku o dofinansowania.
Co można zrobić, aby ułatwić przygotowanie tej części dokumentacji konkursowej? Wielu
przedsiębiorców o skomplikowanej strukturze organizacyjnej nie zdaje sobie sprawy, jaka jest
faktyczna wielkość przedsiębiorstwa, a dokładne ustalenie tego faktu zajmuje niekiedy kilka tygodni.
Zagadnienie powiązań wnioskodawcy jest poniekąd materiałem na oddzielny artykuł lub whitepaper.
Na ten moment rekomendujemy jednak, by z wyprzedzeniem poprosić swoje biuro lub dział
księgowy o ustalenie wielkości przedsiębiorstwa. Można również skorzystać z usług firm doradczych,
które posiadają większe doświadczenie praktyczne w zakresie interpretacji przepisów przez instytucje
finansujące, w szczególności w obszarze weryfikacji statusu MŚP na etapie podpisania umów o
dofinansowanie. Analizy te powinny być również okresowo powtarzane, by zweryfikować, czy nie
utracono statusu MŚP.

Weryfikacja sytuacji finansowej przedsiębiorcy.
Kolejnym ważnym zagadnieniem podczas oceny projektu jest odpowiednia sytuacja finansowa firmy.
Zadbanie o odpowiednią sytuację finansową ma przede wszystkim zagwarantować, że Twoja firma nie
zostanie uznana za „przedsiębiorstwo znajdujące w trudnej sytuacji”, gdyż fakt ten uniemożliwia
podpisanie umowy o dofinansowanie. Zgodnie z obowiązującą dokumentacją unijną oznacza to, iż aby
w ogóle móc ubiegać się o dofinansowanie ze środków publicznych mikro, małe lub średnie
przedsiębiorstwo:
- nie może mieć ujemnej wartości kapitału własnego, a także nie może wystąpić sytuacja, w której
zakumulowana strata netto (uwzględniająca również wynik bieżącego okresu) jest wyższa w wartości
bezwzględnej niż równowartość połowy kapitału zakładowego firmy,
- nie może być w trakcie postępowania upadłościowego ani spełniać kryteriów objęcia go takim
postępowaniem,
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- nie może być w sytuacji, w której otrzymało pomoc na ratowanie i nie spłaciło do tej pory pożyczki
ani nie zakończyło umowy o gwarancję lub w sytuacji, w której otrzymało pomoc na restrukturyzację i
nadal podlega planowi restrukturyzacyjnemu.
Jeśli firma prowadziła dotychczas działalność gospodarczą, to jej wyniki najczęściej stanowią przedmiot
oceny w ramach konkursu. Warto zawczasu zadbać, aby ubiegając się o przyznanie dotacji unijnej firma
mogła wykazać:
• Stabilne lub rosnące z roku na rok przychody – a jeśli przychody spadają, to aby było to możliwe
do wytłumaczenia wiarygodnymi zdarzeniami jednorazowymi (np. lockdown 2020),
• Stabilną rentowność działalności na poziomie rentowności sprzedaży, operacyjnym i netto,
• Bezpieczne poziomy zadłużenia (pożyczek, kredytów, leasingu) w stosunku do wartości
kapitału własnego oraz środków pieniężnych potrzebnych na obsługę długu,
• Odpowiednie dla danego sektora działalności wskaźniki płynności i sprawności zarządzania
kapitałem obrotowym,
• Zapas środków pieniężnych optymalnie zawierający dodatkową rezerwę wystarczającą na
pokrycie co najmniej wartości wkładu własnego do projektu (ponad środki wymagane do
prowadzenia podstawowej działalności).
Dodatkowo z naszej praktyki wynika, że dobre wyniki finansowe zawsze wpływają pozytywnie na
uzyskaną ocenę projektu, nawet jeśli w kryteriach nie występują bezpośrednie wytyczne w tym
zakresie. Warto dodać również, że Instytucje Zarządzające nakładają czasami specyficzne obwarowania
dla ogłaszanych konkursów. Zdarza się, że konkursy kierowane są do przedsiębiorców, którzy w jednym
z trzech ostatnich zamkniętych lat obrachunkowych uzyskali określone przychody. Dla przykładu w
działaniu 3.2.1 PO IR poprzedniej perspektywy wnioskodawcy musieli uzyskać przychody w wysokości
co najmniej 600 tys. PLN w jednym z ostatnich 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o
dofinansowanie.

Zgromadzenie środków na wkład własny.
Jak pokazała praktyka ostatnich lat dotacje unijne kierowane są do firm, które posiadają już środki
finansowe. Zwykle rekomendujemy naszym klientom, by posiadali zgromadzone środki w wysokości
co najmniej 40 do 60% całej wartości projektu ogółem. Pozwala to z jednej strony spokojnie
zrealizować przedsięwzięcie, sfinansować zakupy projektowe oraz zachować płynność finansową do
czasu otrzymania refundacji wydatków. W przypadku projektów B+R jest to szczególnie istotne,
ponieważ przy zakupie środków trwałych refundowane w ramach dotacji są wyłącznie miesięczne
odpisy amortyzacyjne przez okres prowadzenia badań. Z drugiej strony wykazanie i udokumentowanie
posiadania wkładu własnego (poprzez np. potwierdzenie salda bankowego firmy) stanowi jeden z
podstawowych aspektów ocenianych w kryterium gotowości projektu do realizacji.
Co można zrobić, aby pokazać oceniającym, że posiadamy stosowny wkład własny?
• Zadbać o odpowiednią sytuacje finansową firmy – opisane we wcześniejszej części dokumentu.
• Zgromadzić rezerwy finansowe na rachunku bankowym firmy
• Nawiązać współpracę z potencjalnymi pożyczkodawcami – jednym ze sposób wykazania
wkładu własnego jest podpisanie umowy pożyczki z osobą fizyczną lub przedsiębiorstwem.
Wymaga to jednak wcześniejszego nawiązania współpracy z siecią partnerów, którzy mogliby
udostępnić finansowanie dłużne na czas realizacji projektu. Należy pamiętać, że w tym
przypadku obowiązkowe może okazać się wykazanie, że pożyczkodawca dysponuje środkami
na udzielenie pożyczki, np. poprzez przedstawienie salda środków pieniężnych na rachunku
pożyczkodawcy lub sprawozdania finansowego za ostatni zamknięty rok obrotowy (w
przypadku gdy pożyczkodawcą jest firma).
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5. Przygotowanie projektu, aby móc aplikować o dofinansowanie
Przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami to tak naprawdę zwieńczenie prac
przygotowawczych nad projektem. Po weryfikacji potencjalnych przeszkód formalnych
przeprowadzane są dodatkowe analizy niezbędne do przygotowania wniosku, do których należą:
•

•

•

Analiza konkurencji – celem analizy konkurencji jest weryfikacja innowacyjności projektu,
identyfikacja konkurentów oraz wyszukanie benchmarków cenowych dla proponowanego
modelu biznesowego. Analiza konkurencji wykorzystywana jest następnie do przygotowania
części biznesowej wniosku o dofinansowanie.
Analiza rynku – celem analizy rynku jest ocena potencjału biznesowego projektu. Przy okazji
analizy gromadzone są również wszelkie dane, które pozwalają obliczyć liczebność grup
docelowych oraz wielkość spodziewanego popytu. W analizie powinny znaleźć się również
dane z literatury, badań i raportów, które potwierdzają zainteresowanie rynkowe produktem
lub usługą, istnienie faktycznych niezaspokojonych potrzeb w grupie docelowej oraz
pokazują, że popyt na nasze rozwiązanie będzie rosnący. Podobnie jak analiza konkurencji,
informacje te są wykorzystywane do przygotowania części biznesowej wniosku.
Analiza finansowa – celem analizy jest określenie, czy model biznesowy jest opłacalny. Innymi
słowy, czy spodziewane przychody pokrywają koszty projektu, koszty zmienne i stałe, w tym
poniesione nakłady inwestycyjne na środki trwałe, wynagrodzenia, marketing i promocję. Na
etapie analizy finansowej określane są koszty kwalifikowalne projektu czyli te, które będą
częściowo sfinansowane z dotacji, jak również koszty niekwalifikowalne, których poniesienie
jest niezbędne do realizacji projektu, lecz nie mogą zostać sfinansowane ze środków unijnych.

Wyniki powyższych analiz mogą prowadzić do konieczności rewizji założeń projektowych w zakresie
kształtu produktu lub usługi, modelu biznesowego oraz wybranej grupy docelowej. Z naszych
doświadczeń wynika, że do częstych błędów popełnianych przez przedsiębiorców należy pomijanie
powyższego kroku oraz wyszukiwanie niezbędnych danych dopiero na etapie redakcji wniosku o
dofinansowanie. Wcześniejsze wykonanie analiz pozwala nakreślić całościowy obraz projektu, dzięki
czemu z wyprzedzeniem wprowadzimy potrzebne korekty do założeń projektowych, zachowując przy
tym spójność opisów w końcowym wniosku o dofinansowanie.

Pierwsze konkursy dla przedsiębiorców w 2022 roku będą cieszyć się wysokim zainteresowaniem,
podobnie zresztą jak wszystkie konkursy ogłoszone w drugim półroczu 2021 roku. Jak wpływa to na
szanse uzyskania finansowania przez Twoją firmę? Każdy konkurs posiada określony budżet (alokację).
Wraz ze wzrostem liczby złożonych projektów wzrasta również liczba projektów, które zostały
rekomendowane do finansowania. Owa rekomendacja nie oznacza jednak, że przedsiębiorca podpisze
umowę z instytucją finansującą. Do podpisania umowy zapraszane są wyłącznie te projekty, dla których
wystarczyło alokacji. Lista rankingowa układana jest na podstawie liczby uzyskanych punktów, dla
uzyskania rekomendacji konieczne jest osiągnięcie minimalnego pułapu punktowego.
Dalsze punkty są fakultatywne, przyznawane po spełnieniu określonych kryteriów. Do takich należeć
mogą m.in. wykazanie innowacyjności projektu, udokumentowanie, że projekt dotyczy wdrożenia
rezultatów prac B+R lub też bardziej prozaiczne, takie jak przynależność do organizacji zrzeszających
przedsiębiorców, czy też opłacanie podatku dochodowego na terenie województwa, w którym
ubiegamy się o pomoc. Poniżej zestawiono najczęściej występujące kryteria fakultatywne, za które
można było uzyskać dodatkowe punkty w procesie aplikacyjnym w perspektywie 2014-2020:
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Kryterium dodatkowo punktowane

Wyjaśnienie

Projekt przewiduje wdrożenie rezultatów
prac B+R.

Wymóg zostanie omówiony szerzej w dalszej części dokumentu. W wielu
naborach o charakterze inwestycyjnym szczególnie premiowane są
projekty, które przewidują wprowadzenie na rynek nowego/ulepszonego
produktu lub usługi, które powstały w wyniku zrealizowanych prac B+R.
Najwyżej premiowane są z reguły prace B+R wykonane samodzielnie, niżej
wykonane na zlecenie lub zakupione od podmiotu trzeciego. Dla
udokumentowania prac wymagany jest zwykle Raport z przeprowadzonych
prac B+R oraz w przypadku prac zleconych: Umowa, protokół odbioru,
faktura, potwierdzenie płatności (jeśli dotyczy)
Wymóg zostanie omówiony szerzej w dalszej części dokumentu. W wielu
naborach o charakterze inwestycyjnym premiowane są projekty, które
przewidują wprowadzenie na rynek innowacji. Najwyżej premiowane są
innowacje nieznane i niestosowane dotychczas (innowacja w skali świata),
niżej innowacje w skali kraju i regionu. Najniżej innowacje na poziomie
przedsiębiorstwa. Najniższy poziom innowacji stanowi równocześnie w
wielu przypadkach kryterium dopuszczające do udziału w konkursie. Należy
podkreślić również, że sporadycznie poziom innowacyjności należało
udokumentować poprzez przedłożenie tzw. Opinii o innowacyjności,
przygotowanej przez jednostkę naukową.
Przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność B+R, powinny na bieżąco
weryfikować zasadność ochrony wyników osiągniętych rezultatów B+R w
postaci patentów, wzorów użytkowych lub wzorów przemysłowych. Za
stosowną ochronę własności intelektualnej przyznawane są bowiem często
dodatkowe punkty w trakcie procesu aplikacji o dofinansowanie.

Innowacyjność projektu

Dodatkowe punkty za ochronę własności
intelektualnej

Dodatkowe punkty za wprowadzenie tzw.
„Ekoinnowacji”

Dodatkowe punkty za utworzenie nowych
stanowisk pracy.
Dodatkowe punkty za eksport
Opłacanie podatku PIT/CIT na terenie
danego województwa.

Dodatkowe punkty za status
przedsiębiorcy lub ogólnie MŚP

mikro

Dodatkowe punkty dla przedsiębiorstw
działających poniżej 2 lat
Realizacja projektu w powiecie o niższym
wskaźniki przedsiębiorczości / wyższym
poziomie bezrobocia
Dodatkowe punkty za wykorzystanie ICT w
projekcie
Dobrowolne
obniżenie
poziomu
dofinansowania
Przynależność do klastrów, organizacji
zrzeszających przedsiębiorców, organizacji
branżowych.

W wielu naborach dodatkowo premiowano produkty/usługi, które można
było przypisać do ekoinnowacji. Innymi słowy, należało dowieść, że nasz
projekt wprowadzi innowacje, którą można powiązać z ochroną
środowiska, ekologią, zielonymi technologiami.
W wielu naborach dodatkowo premiowane jest utworzenie i utrzymanie
stanowisk pracy, które powstaną w związku z realizacją projektu.
Dodatkowe punkty dla projektów, w których przewiduje się ekspansję
zagraniczną w postaci eksportu produktu lub usługi.
Spełnienie tego kryterium dla przedsiębiorców z innych województw jest
problematyczne. Jeśli planujesz założyć firmę w innym województwie z
wyższym dofinansowaniem, rekomendujemy zrobić to jak najwcześniej,
aby w 2022 roku posiadać już zamknięty rok obrachunkowy oraz opłacony
podatek za 2021 rok.
Dodatkowe punkty z tytułu statusu przedsiębiorcy były stosunkowo częste
w ramach RPO. Rekomendujemy, aby Twoja organizacja była świadoma
jaka jest faktyczne wielkość Twojej firmy, z uwzględnieniem powiązań
gospodarczych.
W niektórych naborach promowane są przedsiębiorstwa typu start-up.
Dodatkowe punkty za lokalizację inwestycji. Zwykle oceniający
uwzględniają dane GUS publikowane w miesiącu poprzedzającym
ogłoszenie konkursu.
Dodatkowe punkty dla projektów, w których przewiduje się wykorzystanie
systemów informatycznych, technologii IT.
Dodatkowe punkty za obniżenie poziomu dofinansowania poniżej
maksymalnego pułapu (np. z 70 do 65%).
Sporadycznie przyznawane są dodatkowe punkty za wykazanie
przynależności do różnego rodzaju organizacji. Wymagane jest tutaj
udokumentowanie aktywnego członkostwa jeszcze przed złożeniem
wniosku o dofinansowanie.

Uzyskanie dodatkowej punktacji w procesie oceny wniosku jest procesem złożonym i czasochłonnym.
Warto nadmienić, że wielu kryteriów nie sposób spełnić mimo szczerych chęci, z uwagi na specyficzne
zapisy dokumentacji konkursowych. Do takich należą np. nagradzanie dodatkowymi punktami mikro
przedsiębiorców oraz projekty, które zlokalizowane są w powiatach z wysokim poziomem bezrobocia.
Walka o wysoką pozycje na liście jest zatem wynikiem dopasowania specyfiki projektu do kryteriów
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konkursowych, jak również odpowiedniego udokumentowania spełnienia poszczególnych kryteriów.
Wielokrotnie zdarza się bowiem tak, że przedsiębiorca spełniając faktycznie określone kryterium, nie
otrzymał dodatkowych punktów, ponieważ nie zdążył przedłożyć odpowiednich dokumentów.
Aby zwiększyć szanse firmy na pozyskanie finansowania rekomendujemy również podjęcie poniższych
działań o charakterze strategicznym:

Udokumentowanie działalności B+R
W obecnej perspektywie dostępny był szereg naborów inwestycyjnych, w których warunkiem
dopuszczającym, bądź też szczególnie promowanym, było wdrożenie rezultatów prac B+R. W takich
naborach można sfinansować wydatki inwestycyjne, takie jak zakup robót i materiałów budowlanych,
nieruchomości, zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Warunkiem jest
jednak wykazanie, iż poniesione wydatki prowadzą do wprowadzenia nowego lub ulepszonego
produktu / usługi będących następstwem prac B+R. Prace te mogą zostać zrealizowane samodzielnie
przez wnioskodawcę, zlecone innemu wykonawcy lub też ich wyniki zakupione od podmiotu trzeciego.
Jak wskazano wcześniej, działalność B+R obejmuje Badania przemysłowe i Prace rozwojowe. Te
pierwsze mają na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności i polegają na eksperymentowaniu.
Prace rozwojowe oznaczają z kolei zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej
aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i
umiejętności w celu opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług.
Wielu przedsiębiorców może uznać, że prowadzone przez nich operacje nie wpisują się w żadną z
wymienionych definicji. Natomiast wiele z działań firmy, które prowadzą do tworzenia nowych lub
rozwoju istniejących produktów / usług / technologii, można zakwalifikować do prac B+R. Kluczowe
jest jednak odpowiednie opisanie problemów i wyzwań technologicznych, które zostały
przezwyciężone w toku takich prac. W celu odpowiedniego udokumentowania prac polecamy
kierować się poniższymi pytaniami:
•

•

Czy nasza firma zleciła jakiemuś podwykonawcy stworzenie nowego produktu lub jednego z
jego kluczowych komponentów? – Przykładem może być chociażby zlecenie wykonania
projektu płytki PCB, zaprojektowanie nowej ulepszonej obudowy, zlecenie testów
wytrzymałościowych, dokonanie pomiarów zakłóceń elektromagnetycznych, czy też
stworzenie przełomowych algorytmów, które zostaną wykorzystane w systemie
informatycznym. W takim wypadku przynajmniej część z tych prac można zakwalifikować do
prac B+R nad stworzeniem prototypu nowych produktów lub usług. Jeśli jesteśmy
zainteresowani pozyskaniem dotacji na uruchomienie produkcji, warto zadbać o spisanie
odpowiedniej umowy z wykonawcą, przygotowanie protokołów odbioru oraz udokumentować
fakt dokonania płatności. Polecamy również stosować odpowiednie nazewnictwo we
wszelkich powiązanych dokumentach, np. określając, że zlecamy wykonanie prac B+R nad
stworzeniem komponentów do prototypu nowego produktu lub usługi. Zlecone prace
powinny zostać również udokumentowane odpowiednim raportem, w którym określony
zostanie harmonogram, przebieg prac, rozwiązane wyzwania technologiczne. Pomocne jest
również wylistowanie osób, które zrealizowały prace, wraz ze wskazaniem doświadczenia,
kompetencji oraz posiadanego wykształcenia. Wartość zleconych prac, potwierdzonych
fakturą i przelewem, można będzie tym samym zakwalifikować do nakładów na działalność
B+R.
Czy nasi pracownicy prowadzili testy, eksperymenty lub też próbowali rozwiązać w
przeszłości jakieś problemy technologiczne? – w takim wypadku polecamy by
przeprowadzone prace udokumentować i spisać w formie wewnętrznego dokumentu. W tym
wypadku wartość zrealizowanych prac stanowi wynagrodzenie pracowników zaangażowanych
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•

do prac B+R oraz inne koszty, takie jak zakup materiałów oraz maszyn i urządzeń niezbędnych
do prowadzenia badań.
Czy nasza firma planuje zrealizować prace nad stworzeniem nowego lub ulepszonego
produktu / usługi w przyszłości? – jeżeli Twoja firma dopiero planuje zrealizować podobne
przedsięwzięcie, powinieneś zastanowić się, czy zaplanowane prace nie mają charakteru prac
badawczo-rozwojowych. Większość przedsiębiorców nie rozróżnia bowiem fazy badawczej
oraz fazy wdrożeniowej projektu, a oba typy działań przenikają się wzajemnie. W uproszczeniu
o fazie badawczej możemy mówić, gdy prowadzone operacje wiążą się z ryzykiem badawczym
/ technologicznym. Innymi słowy, dane prace badawcze mogą się wciąż nie powieść, a
ostateczne wprowadzenie produktu na rynek może okazać się niemożliwe lub nieopłacalne. W
cześć wdrożeniową wchodzimy, gdy sama technologia jest już gotowa, a jej komercjalizacja nie
niesie za sobą ryzyk badawczych, a jedynie ryzyka organizacyjne, rynkowe i finansowe. Innymi
słowy, wiemy że produkt działa, a teraz próbujemy doprowadzić do jego produkcji, promocji i
sprzedaży.

Niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności B+R, przypominamy o konieczności składania
formularzy PNT-01. Jest to coroczne sprawozdanie o działalności badawczo i rozwojowej składane do
Głównego Urzędu Statystycznego, które mają obowiązek wypełniać przedsiębiorcy. Co więcej, w
niektórych konkursach występuje konieczność przedłożenia tego dokumentu w formie załącznika do
wniosku o dofinansowanie.

Identyfikacja i dokumentacja talentów zespołu.
Każdy projekt finansowany ze środków unijnych powinien być „gotowy do realizacji” - pojęcie to
występuje w większości kryteriów konkursowych w ramach działań kierowanych do przedsiębiorców.
Czasami przyjmuje ono formę kryterium zero-jedynkowego, którego niespełnienie oznacza odrzucenie
wniosku. Aspekt ten podlega również ocenie w ramach kryteriów punktowych. Do koronnych
elementów oceny przygotowania projektu do realizacji należy zapewnienie odpowiedniej kadry do
realizacji projektu. Mowa jest tutaj zarówno o kadrze zarządzającej odpowiedzialnej za nadzór nad
projektem i rozliczeniem dotacji (Kierownik Projektu), jak również kadrze technicznej, odpowiedzialnej
za przeprowadzenie prac B+R, prac wdrożeniowych i innych o charakterze merytorycznym (np.
Kierownik B+R, Specjalista, Analityk, Technik czy Inżynier).
W każdym przypadku zasoby osobowe należy odpowiednio opisać we wniosku o dofinansowanie,
określając co najmniej:
• Imię i nazwisko
• Wykształcenie (nazwa uczelni, kierunek)
• Posiadane kompetencje (umiejętności, doświadczenie, przebieg kariery, posiadane
certyfikaty, uprawnienia, ukończone kursy)
Dodatkowo dla kadry B+R konieczne jest określenie:
• Stopnia naukowego
• Listy publikacji B+R (jeśli dotyczy)
• Doświadczenia w projektach B+R (przedmiot projektu i rezultat prac B+R, sposób wdrożenia
rezultatów, szacowana wartość prac, sposób finansowania prac)
Dla stanowisk zarządczych dobrze widziane jest również wykazanie znajomości odpowiednich metodyk
zarządzania projektami, najlepiej potwierdzonych certyfikatami typu PRINCE2. Firmy zainteresowane
pozyskaniem finansowania w przyszłym roku powinny już teraz zacząć gromadzić informacje na temat
posiadanej kadry. Polecamy poprosić wszystkich pracowników o przesłanie zaktualizowanych opisów
życiorysu, CV lub chociażby stworzenie / zaktualizowanie profilu na portalu Linkedin.
Udokumentowanie doświadczenia kadry pozwoli szybko przypisać role projektowe do odpowiednich
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pracowników, np. zidentyfikować kto ma odpowiednie kompetencje do pełnienia roli Kierownika
Projektu. Z drugiej strony pozwoli przyspieszyć proces przygotowania wniosku o dofinansowanie.
Przekazanie firmie doradczej pakietu dokumentów z doświadczeniem kadry skraca bowiem znacząco
przygotowanie opisu zasobów osobowych firmy. W innym przypadku konieczna jest mozolna wymiana
maili i telefonów z każdym z pracowników organizacji w celu stworzenia satysfakcjonującego opisu
życiorysu.
Spisanie i udokumentowanie doświadczeń zespołu pozwala również przeprowadzić wcześniejszą
diagnozę stanu kompetencji w Twojej firmie. Jeżeli w przyszłym roku planujesz realizować projekty
badawcze, a w zespole nie posiadasz jeszcze nikogo z odpowiednim i udokumentowanym
doświadczeniem B+R, możesz rozważyć nawiązanie współpracy z nowymi specjalistami. Należy
nadmienić, że szczególne znaczenie w projektach B+R finansowanych z środków publicznych odgrywa
stanowisko Kierownika B+R. Jest to stanowisko, które jest szczególnie analizowane przez ekspertów.
Warto zadbać, aby rolę Kierownika B+R objęła osoba, która posiada odpowiedni stopień naukowy,
doświadczenie w realizacji projektów B+R, a w swoim dorobku badawczym posiada już pewne
publikacje naukowe. Pomocne może być również nawiązanie relacji z potencjalnymi
podwykonawcami, takimi jak uczelnie, instytuty i sieci badawcze lub też wyspecjalizowanymi
przedsiębiorcami, którzy zrealizują dla Twojej firmy wybrane etapy prac B+R.

Ochrona rezultatów prac B+R
Przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność B+R, powinny na bieżąco weryfikować zasadność
ochrony wyników osiągniętych rezultatów B+R w postaci patentów, wzorów użytkowych lub wzorów
przemysłowych. Za stosowną ochronę własności intelektualnej przyznawane są bowiem często
dodatkowe punkty w trakcie procesu aplikacji o dofinansowanie.

Włączenie zielonych technologii do strategii firmy
W nowej perspektywie należy spodziewać się wzrostu znaczenia szeroko rozumianych zielonych
technologii. Rekomendujemy zatem, by wprowadzić do strategii Twojej firmy rozwój innowacji
związanych z ochroną środowiska, elektro mobilnością, OZE, czy też łagodzeniem przejścia do
gospodarki niskoemisyjnej. Będzie to również pomoce w uzyskaniu dodatkowych punktów za
„ekoinnowacje”, które omówiono w zamieszczonej wyżej tabeli.

Nawiązanie relacji z jednostkami naukowymi lub naukowcami
Jak wskazano wcześniej, zasoby osobowe stanowią ważne kryterium oceny projektów B+R. Jeżeli Twoja
firma nie posiada pracowników z udokumentowanym doświadczeniem badawczym oraz odpowiednim
stopniem naukowym, możesz rozważyć nawiązanie relacji z jednostkami naukowymi. Jednostki
naukowe mogą pełnić rolę podwykonawcy w realizowanych przedsięwzięciach B+R. Możesz również
rozważyć nawiązanie współpracy z konkretnymi naukowcami, którzy obejmą stosowne stanowisko w
twoim projekcie. Zatrudnienie naukowców to również wielokrotnie jedyna furtka, aby nawiązać relacje
z otoczeniem akademickim, które może zaowocować w przyszłości realizacją wspólnych projektów
B+R. Nawiązanie relacji z jednostkami naukowymi może być również pomocne w przypadku
konieczności załączenia do wniosku Opinii o innowacyjności. Dokument ten jest jednak wymagany
sporadycznie. Do jego wystawienia uprawnione są uczelnie wyższe, instytuty badawcze i jednostki
naukowe, które w Opinii o innowacyjności potwierdzają innowacyjność produktu, usługi lub
technologii.

Monitorowanie konkursów unijnych
Mając na uwadze czas potrzebny na przygotowanie wniosku o dofinansowanie, Twoja firma powinna
wiedzieć z wyprzedzeniem jakie konkursy zostaną ogłoszone w najbliższym czasie. Rekomendujemy by
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w firmie wyznaczyć do tego celu konkretną osobę, która będzie regularnie analizować strony
internetowe Instytucji Pośredniczących, takich jak PARP, NCBR oraz strony poszczególnych
programów. Pomocne będą również regularne konsultacje telefoniczne z pracownikami IP,
sporadycznie posiadają bowiem oni wiedzę na temat planowanych naborów, które nie zostały
uwzględnione jeszcze w harmonogramie konkursów. Skuteczniejszą metodą może być też nawiązanie
relacji ze sprawdzoną firmą doradczą, której pracownicy na bieżąco monitorują planowane nabory oraz
zweryfikują za ciebie możliwość pozyskania finansowania dla Twojego projektu.

Stworzenie klimatu w firmie dla otwartych innowacji
Możemy być pewni, że w nowej perspektywie dalej premiowane będą innowacje. Dla uzyskania
dodatkowych punktów powinniśmy od początku starać się wykazać, że nasz projekt dotyczy wdrożenia
innowacji nieznanej i niestosowanej dotychczas (innowacja w skali świata). Warto nadmienić w tym
miejscu, że innowacyjność w projektach unijnych jest rozumiana w specyficzny sposób. Na potrzeby
oceny innowacyjności wniosków oceniający kierują się zwykle wytycznymi określonymi w Podręczniku
Oslo „Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji”. Znajdziemy tam definicje
poszczególnych rodzajów innowacji, a także przykłady, co można zaliczyć do działalności innowacyjnej
przedsiębiorstw.
Z naszych doświadczeń wynika, że ocena innowacyjności jest zwykle bardzo rygorystyczna, wręcz zerojedynkowa. Co istotne, dla oceniających nie ma znaczenia, czy jakieś wdrożenie innowacji zakończyło
się sukcesem komercyjnym. Jeżeli jakieś rozwiązanie techniczne jest już stosowane na rynku, nie może
być mowy o innowacji. Argumenty takie jak „wyższa jakość”, albo „zrobimy to lepiej” rzadko mają
znaczenie w procesie oceny innowacyjności. Jak sobie z tym radzić? Przede wszystkim powinniśmy
zdawać sobie sprawę, że praktycznie każdy pomysł został już wcielony w życie w jakimś miejscu na
świecie. Opisując innowacyjność naszego projektu powinniśmy zatem skupiać się na opisie
konkretnych cech rozwiązania, które nie są oferowane przez konkurentów.
Przykład? Aplikacja do zamawiania posiłków, dowożonych przez dostawców na hulajnogach
elektrycznych. Owszem, aplikacje do zamawiania posiłków już są, ale pierwszą cechą innowacyjną
naszego rozwiązania jest fakt, że nasz projekt jako pierwszy na rynku przewiduje stworzenie aplikacji
do dostaw hulajnogami elektrycznymi. W tym przypadku cechą innowacyjną będzie fakt, że jako jedyni
na rynku zapewnimy integrację z popularnymi aplikacjami do rezerwacji hulajnóg elektrycznych.
Kolejną cechą innowacyjną aplikacji może być dodanie do aplikacji nawigacji optymalizującej dojazdy
dla osób na hulajnogach poruszających się po chodnikach (na wzór aplikacji Uber dla kierowców), czy
też nowatorski model biznesowy niestosowany do tej pory na rynku (np. wykorzystanie do rozliczeń
kryptowalut). Możemy być pewni, że oceniający po pobieżnej lekturze wniosku zgłoszą zarzuty, że
przecież aplikacje do zamawiania posiłków już istnieją. Naszą rolą będzie cierpliwe i wyraźnie
podkreślenie wszędzie tam, gdzie to możliwe, które elementy (cechy) rozwiązania stanowią innowacje.
Warto też zapoznać się z Podręcznikiem Oslo, aby stosować odpowiednią terminologię i argumentacje.
Jak widać, innowacyjność to często rozwinięcie i ulepszenie istniejących pomysłów. Dodanie kolejnych
cech rozwiązania zwiększa szansę na uzyskanie maksymalnej punktacji za innowacyjność projektu.
Pomocne mogą być tutaj zatem wszelkie pomysły zgłoszone przez pracowników. Tego typu „burze
mózgów” wykonujemy zresztą każdorazowo z klientami podczas początkowych warsztatów przed
przygotowaniem wniosku o dofinansowanie. Rekomendujemy wtedy rozwinięcie pomysłu oraz
dodanie dodatkowych komponentów technologicznych. Jednak wprowadzanie zmian projektowych
dopiero na etapie przygotowywania wniosku nie należy do rzeczy łatwych i pożądanych. Polecamy
zatem, by na długo przed złożeniem wniosku o dofinansowanie stworzyć odpowiedni klimatu do
rozwoju innowacji w Twojej firmie. Wszelkie pomysły na innowacje, które stworzycie, będą lepiej
dopracowane i dopasowane do potrzeb Twojej organizacji.
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Jak to osiągnąć? Cóż, przede wszystkim proponujemy, by owa „burza mózgów” została
przeprowadzona znacznie wcześniej, już na etapie projektowania produktu w Twojej firmie. Zwracamy
uwagę, że podniesienie poziomu innowacyjności projektu to nie tylko wzbogacenie pomysłu o
dodatkowe komponenty technologiczne. Do wzrostu poziomu innowacyjności mogą przyczynić się
również pomysły na usprawnienia organizacyjne i marketingowe. Z perspektywy klienta końcowego
istotne mogą być również innowacje w zakresie sposobu dystrybucji produktów lub usług.
Projektowanie innowacji stanowi zatem proces wielowątkowy, w który warto zaangażować
pracowników ze wszystkich działów organizacji.
Rekomendujemy również, aby na dany problem spojrzeć szerzej. Okazjonalna „burza mózgów” na
etapie planowania projektu unijnego to działanie jednorazowe. Bardziej wymierne efekty da
stworzenie klimatu dla otwartych innowacji oraz wspieranie zachowań proinnowacyjnych
pracowników. Czas do rozpoczęcia nowej perspektywy można poświęcić na optymalizację procesu
zarządzania innowacjami w Twojej organizacji. W szczególności warto stworzyć kulturę i procesy, w
ramach których innowacyjność w firmie będzie działać w najlepszy możliwy sposób. Zarządczą stronę
można powierzyć działowi ds. innowacji na czele z Menedżerem Innowacji lub Chief Innovation Officer.
Jeśli Twoja firma nie posiada jeszcze wydzielonych działów i stanowisk ds. innowacji, może warto
zastanowić się nad wprowadzeniem stosownych zmian organizacyjnych. Kluczowym jest również
uświadomienie pracownikom roli innowacji w osiąganiu celów rynkowych i finansowych
przedsiębiorstwa oraz stworzenie odpowiednich programów motywacyjnych mających na celu
wykorzystanie potencjału drzemiącego w każdej organizacji.
Kolejno warto opracować, a następnie monitorować procesy związane z gromadzeniem informacji i
sygnałów z otoczenia oraz wewnątrz organizacji. W tym wymiarze z pomocą przychodzą nowoczesne
narzędzia IT, które pozwalają wprowadzić spójną politykę zarządzania wiedzą w organizacji oraz
umożliwiają elastyczne zaplanowanie procesu zbierania i oceny pomysłów pracowników. Dobry system
do zarządzania innowacjami powinien posiadać również funkcje, które ułatwiają wcielanie pomysłów
w życie na wzór systemów do zarządzania projektami. Pozwala szybko przeprowadzić walidację i
pomysłów oraz zapewnia transparentność całego procesu. Z naszych doświadczeń wynika, że
czynnikiem, który motywuje najbardziej do zachowań proinnowacyjnych jest konsekwentne
nagradzanie innowatorów oraz rzetelny feedback, mający swój wymiar w informowaniu
pomysłodawców, co się dzieje z ich pomysłami.
Wprowadzenie systemu do zarzadzania innowacjami można również znakomicie wpasować w
strategię pozyskania finansowania unijnego. Pomysły zebrane i dopracowane w ciągu kilku najbliższych
miesięcy będzie można skutecznie wdrożyć wraz z pojawieniem się pierwszych naborów z nowej
perspektywy 2021-2027.

33
33

O IDEAZONE
JESTEŚMY ZESPOŁEM EKSPERTÓW W DZIEDZINIE
DORADZTWA BIZNESOWEGO, INWESTYCYJNEGO I
FINANSOWEGO.

MAMY

DOŚWIADCZENIE

W

WIELOLETNIE

OBSZARZE

WSPIERANIA

INNOWACYJNOŚCI, PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I B+R W

–

ORGANIZACJACH

KONCEPTUALIZACJĘ,
FINANSOWANIA

OD

POMYSŁU,

PLANOWANIE,

ZEWNĘTRZNEGO,

PRZEZ

POZYSKANIE
WDROŻENIE,

ROZWÓJ I INTERNACJONALIZACJĘ. PRACOWALIŚMY
PRZY DZIESIĄTKACH INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW,
ZARÓWNO JAKO DORADCY, JAK I CZŁONKOWIE
ZESPOŁU, MENEDŻEROWIE ORAZ INWESTORZY.
WIERZYMY,

ŻE

INNOWACYJNOŚĆ

NAJWAŻNIEJSZYM CZYNNIKIEM SUKCESU

JEST

– W

BIZNESIE, NAUCE I ŻYCIU.

34
34

