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projekty związane z rozwijaniem działalności gospodarczej. Wsparcie tego
rodzaju inwestycji zaplanowano w regionalnych programach operacyjnych
(RPO) przygotowywanych w każdym z województw. Natomiast tworzenie
nowych miejsc pracy to z kolei przedsięwzięcia w zakresie wzrostu
zatrudnienia, a tym samym przeciwdziałania bezrobociu. Dofinansowanie
w tym zakresie można uzyskać w powiatowych urzędach pracy.

W y j a ś n i e n i e W przypadku rozwijania działalności gospodarczej (w tym

np. komputeryzacji) w pierwszej kolejności dofinansowanie będą mogły uzyskać przedsięwzięcia ukierunkowane na wspieranie branż o największym potencjale rozwoju, tj. projekty zgodne z regionalną strategią innowacji (dokumentem, który wskazuje, w jaki sposób władze samorządowe województwa
będą starały się rozwijać region poprzez wspieranie najbardziej obiecujących
dziedzin). Każdy region określił takie specjalne sektory, na które zwraca
szczególną uwagę. Warto więc sprawdzić, jakie obszary określono jako regionalne specjalizacje w województwie, w którym prowadzona jest działalność
gospodarcza.

Nie tylko inteligentne specjalizacje
Jeśli projekt wpisuje się w inteligentne specjalizacje, możliwości starania się

Dochody w projekcie
o dofinansowanie, w tym bezzwrotne, znacznie rosną. Przewiduje się oczynie muszą być korzystne | 13 wiście również wsparcie pozostałych branż, choć w mniejszym zakresie. Jest
Różnice między
błędami a nadużyciami
w projektach
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jednak spore prawdopodobieństwo, że część inwestycji w rozwój przedsiębiorczości będzie mogła być dofinansowana tylko w formie zwrotnej (preferencyjne
pożyczki). Wykorzystanie instrumentów zwrotnych może mieć zastosowanie
w projektach związanych z tymi obszarami wsparcia działalności, które mają
głównie charakter zakupu gotowych maszyn i urządzeń.
Ciąg dalszy na str. 2

Maksymalny termin
zakończenia projektu
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Zadaj pytanie naszym ekspertom
Zadaj pytanie na: funduszeunijne@wip.pl
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Źródła finansowania

Rodzaj projektu determinuje
instytucje pośredniczącą

OD REDAKCJI

Ciąg dalszy ze str. 1

Szanowny Czytelniku!
Nowa perspektywa finansowa Unii
Europejskiej na lata 2014–2020 zbliża
się nieuchronnie. Mimo iż pierwsze
konkursy planowane są prawdopodobnie
w I kwartale 2015, to już teraz pojawia
się coraz więcej pytań i wątpliwości
wśród potencjalnych beneficjentów.
Dotyczą one zarówno wytycznych nowych
programów operacyjnych, poszukiwania źródeł finansowania planowanych
w przedsiębiorstwach inwestycji oraz
sposobu ich rozliczania.
Eksperci miesięcznika „Fundusze
unijne w pytaniach i odpowiedziach”
już teraz dokładają wszelkich starań,
aby w przystępny i przejrzysty sposób
rozwiać wszelkie wątpliwości, a tym
samym jak najlepiej przygotować się do
nowych wyzwań. Szczególnie zachęcam
do skorzystania z możliwości zadawania
pytań ekspertom. Wystarczy opisać stan
faktyczny sprawy i wysłać go na adres:
funduszeunijne@wip.pl.
Zapraszam do lektury!

Nasi partnerzy

W tej chwili w żadnym z województw
nie są jeszcze znane szczegółowe warunki uzyskania dofinansowania związanego z rozwojem działalności gospodarczych. Spodziewamy się ich na
przełomie 2014 i 2015 roku.

Pamiętajmy o JEREMIE
Warto także pamiętać, że nadal będą
realizowane inicjatywy Komisji Europejskiej, w ramach których przedsiębiorcy mogą starać się o pożyczki
inwestycyjne czy inwestycyjno–obrotowe, np. JEREMIE. Jego nazwa to
skrót od angielskiego określenia Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises (wspólne europejskie zasoby dla małych i średnich
przedsiębiorstw).

PA M I Ę T AJ

Ze środków inicjatywy JEREMIE
można finansować zarówno
komputeryzację firmy, jak i zakup
floty autobusowej. Szczegółowe
warunki uzyskania i spłaty
pożyczek są ustalane przez
poszczególnych pośredników
finansowych.

JEREMIE ma na celu uzupełnienie
występującej także w polskiej gospodarce luki w zakresie finansowego
wspierania aktywności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw będących we wstępnej fazie rozwoju. Misją
inicjatywy JEREMIE jest dostarczanie
kapitału na inwestycje tym podmiotom, które z wielu przyczyn nie mają
dostępu do bankowych linii kredytowych. Środkami w ramach inicjaty-

Zadaj pytanie ekspertowi na

funduszeunijne@wip.pl
i uzyskaj rozwiązanie
w Twojej sprawie
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wy zarządza na terenie danego województwa menedżer, który wybiera
pośredników finansowych (fundusze
pożyczkowe, fundusze poręczeniowe,
banki), do których mogą zgłaszać się
przedsiębiorcy.

Miejsca pracy
Powiatowe urzędy pracy dysponują
środkami na refundację części wynagrodzeń nowo zatrudnionych osób,
które dotychczas były bezrobotne.
W zależności od sytuacji nowego
pracownika (np. jak długo jest bezrobotny, ile ma lat, czy jest osobą niepełnosprawną), możliwości wsparcia
się różnią – zarówno wysokością pomocy, jak i okresem jej trwania. Poza
takim dofinansowaniem w urzędach
pracy możliwe jest także staranie się
o wsparcie w postaci środków na doposażenie stanowiska pracy dla nowozatrudnionej osoby.
Warto pamiętać, że po skorzystaniu
z takich form wsparcia, konieczne jest
utrzymanie tych nowo utworzonych
miejsc pracy przez okres wskazany
w umowie z urzędem pracy.
Szczegółowe warunki są określane
w regulaminach poszczególnych urzędów pracy. Dlatego konieczny jest
kontakt z najbliższą taką instytucją
Podstawa prawna:
• Projekty Regionalnych Programów
Operacyjnych na lata 2014–2020 w poszczególnych województwach.
• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
z 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące EFRR,
EFS, Funduszu Spójności, EFRiROW oraz
EFMiR oraz ustanawiające przepisy
ogólne dotyczące EFRR, EFS, Funduszu
Spójności i EFMiR, tzw. rozporządzenie
ogólne (tytuł IV).
• Regulaminy powiatowych urzędów pracy.
Agnieszka Pogorzelska
ekspert ds. funduszy europejskich
w Centralnym Punkcie
Informacyjnym

Źródła finansowania

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
rozdaje środki finansowe na innowacyjne projekty
P ytanie
Przy okazji nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej
na lata 2014–2020 bardzo dużo mówi się o innowacyjnych
projektach. Podobno właśnie na tego rodzaju inwestycje przeznaczone
będzie największe wparcie. Słyszałem, że w tym zakresie działa
NCBiR, czy to prawda?

Odpowiedź
Pokaźna pula środków pochodzących z Unii Europejskiej ma
nie tylko poprawić istniejącą infrastrukturę. Pieniądze z nowej
perspektywy finansowej 2014–2020 mają także zachęcić polskich
przedsiębiorców do korzystania z odkryć naukowców i realizacji
innowacyjnych przedsięwzięć. Jedną z instytucji, która ma w tym
pomóc potencjalnym beneficjentom, jest Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju.

W y j a ś n i e n i e Podmioty ubie-

gające się o dotacje unijne w poszukiwaniu środków finansowych koncentrują swoje działania głównie na
środkach finansowych pochodzących w większości z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości czy
programów regionalnych. Niedoceniany jest natomiast potencjał płynący z Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju, jak również Krajowego
Punktu Kontaktowego Programów
Badawczych Unii Europejskiej, które
od 2011 roku poszerzyły zakres swojej działalności o nowe inicjatywy
i możliwości. W perspektywie finansowej UE na lata 2014–2020 to właśnie na rozwój i badania Unia Europejska zakontraktowała największą
pulę środków.

NCBiR największym
centrum innowacyjności
W kompetencjach NCBiR znalazło się
pośrednictwo w trzech programach
operacyjnych: Kapitał Ludzki, Innowacyjna Gospodarka, Infrastruktura i Środowisko, jak również w wielu
programach krajowych i międzynarodowych. Są to przykładowo:
OO INNOMED,
OO STRATEGMED,
OO PATENT PLUS,
OO GEKON,

INNOLOT,
BLUE-GAS,
OO Program Badań Stosowanych.
Dzięki temu Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju stało się jednym
z największych centrów innowacyjności w Polsce. NCBiR jako jedyna
agencja wykonawcza ministra nauki i szkolnictwa wyższego, dzięki
obszernemu wyborowi dostępnych
rozwiązań programowych, realizuje
strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych, które bezpośrednio przekładają się na rozwój
innowacyjności. Pozwala to polskim
przedsiębiorcom, którzy samodzielnie bądź we współpracy z instytutami naukowymi czy partnerami
zagranicznymi chcą pozyskać dofinansowanie na prace przygotowawcze obarczone dużą dozą niepewności co do przyjętych założeń.
W ten sposób możliwe jest sfinansowanie przedsięwzięć o naprawdę wysokim stopniu ryzyka. Faza badawcza
nie zawsze kończy się okrzykiem „eureka – odnieśliśmy sukces!”. Część bowiem projektów nie zawsze musi się
zakończyć sukcesem.
OO

o przyjętą misję, która brzmi „Wsparcie polskich jednostek naukowych
oraz przedsiębiorstw w rozwijaniu ich
zdolności do tworzenia i wykorzystywania rozwiązań opartych na wynikach badań naukowych w celu nadania impulsu rozwojowego gospodarce
i z korzyścią dla społeczeństwa”.
W tym miejscu nie sposób nie wspomnieć o zbliżającym się wielkimi
krokami nowym okresie programowym obejmującym lata 2014–2020.
I tutaj pojawia się bardzo ciekawa
inicjatywa – Horyzont 2020. Jest ona
największym w historii unijnym programem ramowym na rzecz badań
naukowych i innowacji. Jego łączny,
siedmioletni budżet wynosi blisko
80 mld euro.

OO

Pula nowych środków
jest imponująca
Natomiast większość unijnych funduszy na badania w nowej perspektywie będzie przyznawana w ramach konkursów. Tylko w latach
2014–2015 w ten sposób zostanie
rozdysponowanych około 500 mln
euro. Pierwsze konkursy już ruszyły. Wśród priorytetowych dziedzin
znalazły się m.in. spersonalizowana
opieka zdrowotna, konkurencyjna
energia niskoemisyjna, mobilność
dla rozwoju, zrównoważone systemy
produkcji żywności, uwolnienie potencjału mórz oceanów. Wszystkie
te konkury zostały już opublikowane
na stronie serwisu Participant Portal
http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/home.
html.
Podstawa prawna:
• Ustawa z 30 kwietnia 2010 r.
o Narodowym Centrum Badań
i Rozwoju (Dz. U. z 2010 r. nr 96,
poz. 616 ze zm.).

Horyzont 2020 szansą
dla polskiej nauki
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizuje swoje działania w oparciu
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Sylwia Pietrucka
ekspert EFICOM SA
Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach

