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1. Wstęp 

 

Dotacje unijne są formą wsparcia rozwoju państw członkowskich. Wsparcie to jest 

finansowane ze środków własnych Unii Europejskiej, które są gromadzone przez 

państwa UE i przekazywane do unijnego budżetu. 

 

Polska do 2004 roku korzystała z tzw. pomocy przedakcesyjnej, czyli środków 

finansowych przeznaczonych dla krajów starających się o członkostwo w Unii 

Europejskiej. Od momentu wstąpienia do Unii w 2004 r. dodatkowo otrzymaliśmy 

nowe możliwości wsparcia.  

 

Główne obszary, na które przeznaczane są fundusze europejskie to m.in: realizacja 

wspólnej polityki rolnej, polityki spójności, która ma pomóc w podniesieniu 

konkurencyjności Unii Europejskiej oraz wpłynąć pozytywnie na rozwój m.in. 

kultury, infrastruktury, szkolnictwa, wymiaru bezpieczeństwa.  

 

W latach 2007-2013 otrzymaliśmy wsparcie na rozwój poszczególnych regionów  

i całego kraju, rozwój zasobów ludzkich oraz na zbliżenie poziomu życia ludności w 

Polsce do standardów europejskich. 

 

W najbliższym programie 2014-2020 Polska otrzymała budżet m.in. na 

zwiększenie konkurencyjności gospodarki, innowacyjności i rozwoju 

przedsiębiorstw, poprawę spójności społecznej i terytorialnej kraju oraz 

podnoszenie sprawności i efektywności państwa.  

 

Skupiając się na korzyściach dla przedsiębiorstw, z całą pewnością można 

stwierdzić, że dofinansowania z Unii Europejskiej przyczyniły się do ich rozwoju 

czy powstania wielu nowych firm. Dotacje obejmowały wsparcie w zakładaniu 

działalności, we wprowadzeniu produktów/usług na rynek, informatyzacji 

przedsiębiorstwa, wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań itp.  

 

Kolejny okres programowania to kolejne możliwości dla sektora przedsiębiorstw, 

program Horyzont 2020 czy fundusze spójności stawiają na rozwój i innowacyjność 

małych i średnich przedsiębiorstw oraz współpracę międzynarodową. Warto już 

teraz zacząć orientować się jaki program i w jakim obszarze może wesprzeć firmę. 

Dlatego też powstał ten “przewodnik po dotacjach”. Znajdziecie tu informacje  

w pigułce o nowych programach finansowania dla przedsiębiorstw.  
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2. OŚ PRIORYTETOWA I: WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ 

PRZEDSIĘBIORSTWA ORAZ KONSORCJA NAUKOWO-PRZEMYSŁOWE 

 

Wsparcie w ramach I osi priorytetowej skierowane jest do przedsiębiorstw 

(zarówno dużych, jak i MŚP), rozpoczynających lub rozwijających działalność B+R, 

które planują realizację projektów badawczo-rozwojowych samodzielnie bądź we 

współpracy z zewnętrznymi podmiotami, w tym z innymi przedsiębiorstwami oraz 

jednostkami naukowymi.  

 

Celem osi jest finansowanie projektów B+R, począwszy od fazy badań do etapu 

prac rozwojowych, ze szczególnym uwzględnieniem fazy demonstracji.  

 

Cel szczegółowy: pobudzenie aktywności przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia 

działalności  B+R.  

 

Typy beneficjentów:   

● przedsiębiorstwa, 

● konsorcja przedsiębiorstw,  

● konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych,  

● konsorcja przedsiębiorstw i uczelni (w tym spółek celowych uczelni),  

●   jednostki administracji publicznej, w tym ich jednostki organizacyjne lub 

wyłonione podmioty,  

● odpowiadające za realizację działań o charakterze systemowym.  

 

Terytorialny obszar realizacji: cała Polska.   

 

3. OŚ PRIORYTETOWA II: WSPARCIE INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH 

 

W ramach osi wspierane są projekty realizowane na terenie całego kraju  

z uwzględnieniem specyficznych uwarunkowań dotyczących wspierania innowacji  

w przedsiębiorstwach. Charakter ww. projektów nie uzasadnia dzielenia interwencji 

pomiędzy dwie kategorie regionów w ramach odrębnych osi priorytetowych.  

W wybranych działaniach, realizowanych w II osi PO IR, przewiduje się możliwość 

kwalifikowania wydatków na rozwój kadr (w ramach cross financingu).  
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3.1  Priorytet innowacyjny 1.2 

 

Cel szczegółowy 2: zwiększenie nakładów polskich przedsiębiorstw na działalność 

innowacyjną. Wsparcie realizowane w ramach PI 1.2 w II osi priorytetowej 

skierowane jest do przedsiębiorstw w celu finansowania wdrożeń wyników prac 

B+R, które stanowią kluczowy element przekształcania wiedzy w nowe produkty, 

usługi i technologie. W porównaniu do prac B+R, skuteczność wdrożenia jest 

związana z dużo mniejszym ryzykiem i uwarunkowana czynnikami o charakterze 

rynkowym, związanymi m.in. ze strategią realizowaną przez firmę, marketingiem 

nowych produktów i usług.  

 

Typy beneficjentów:  

● przedsiębiorstwa,  

● koordynatorzy klastrów, 

● fundusz funduszy.  

 

Terytorialny obszar realizacji: cała Polska.  

 

Planowane zastosowanie instrumentów finansowych: przewiduje się realizację 

wsparcie w formie instrumentów finansowych, instrumentów mieszanych 

(dotacyjno-zwrotnych) oraz dotacji.  

 

3.2   Priorytet inwestycyjny 3.1  

 

Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego 

wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym 

poprzez inkubatory przedsiębiorczości.  

 

Cel szczegółowy 3. Rozwój rynku kapitału podwyższonego ryzyka.  

 

W ramach PI 3.1. w II osi priorytetowej PO IR zakłada się realizację działań 

ukierunkowanych na rozwój instrumentów finansowania udziałowego, skierowanych 

do MŚP (w szczególności przedsiębiorstw typu start-up). 

 

Typy beneficjentów:   

● przedsiębiorstwa (MŚP),  

● fundusze venture capital,  
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● sieci aniołów biznesu oraz ich spółki (wehikuły inwestycyjne),  

● instytucje otoczenia biznesu wspierające powstawanie nowych firm 

innowacyjnych  

● fundusz funduszy.   

 

Terytorialny obszar realizacji: cała Polska.   

 

Planowane zastosowanie instrumentów finansowych: przewiduje się realizację wsparcia 

w formie instrumentów finansowych, instrumentów mieszanych (dotacyjno-zwrotnych) 

oraz dotacji.  

 

4. OŚ PRIORYTETOWA III: WSPARCIE OTOCZENIA I POTENCJAŁU INNOWACYJNYCH 

PRZEDSIĘBIORSTW  

 

Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności innowacyjnej. 

Potencjał firm do współpracy z sektorem nauki jest na niskim poziomie. Firmy  

w niewystarczającym stopniu uczestniczą w porozumieniach, konsorcjach, inicjatywach 

klastrowych, co utrudnia przepływ wiedzy pomiędzy nimi. Konieczna jest także 

realizacja działań przyczyniających się do wzrostu wykorzystania metod ochrony  

patentowej wynalazków przez przedsiębiorstwa w Polsce.  

 

Cel szczegółowy 4. Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności 

innowacyjnej.  

 

Biorąc pod uwagę powyższe w ramach PI 1.2 w III osi PO IR prowadzone są działania  

o zróżnicowanym charakterze, odnoszące się do:  

● współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami w zakresie B+R+I,  

● ochrony własności przemysłowej przedsiębiorstw,  

● zwiększenia skali wykorzystania usług badawczo-rozwojowych,  

● dostępu MŚP do proinnowacyjnych usług świadczonych przez IOB,  

● rozwoju inicjatyw klastrowych o dużym potencjale innowacyjnym,  

● aktywności przedsiębiorstw i jednostek naukowych w aplikowaniu o środki  

z programów  międzynarodowych, np. Horyzont 2020, COSME.  
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Typy beneficjentów:   

● przedsiębiorstwa  

● konsorcja przedsiębiorstw  

● jednostki naukowe  

● uczelnie  

● instytucje otoczenia biznesu  

● Specjalne Strefy Ekonomiczne  

● koordynatorzy klastrów  

● jednostki administracji publicznej, w tym ich jednostki organizacyjne lub 

wyłonione podmioty odpowiadające za realizację działań o charakterze 

systemowym  

 

Terytorialny obszar realizacji: cała Polska  

 

Planowane zastosowanie instrumentów finansowych  

Przewiduje się zastosowanie instrumentów bezzwrotnych (dotacje) oraz instrumentów 

finansowych 

 

4.1   Priorytet inwestycyjny 3.2  

 

Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności  

w celu internacjonalizacji.  

 

Cel szczegółowy 5. Wzrost umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw.  

 

Wsparcie z zakresu internacjonalizacji, realizowane w PO IR w ramach PI 3.2, 

skierowane jest do innowacyjnych przedsiębiorstw. Finansowanie koncentruje się na 

projektach, które skutkują nawiązywaniem przez przedsiębiorstwa kontaktów  

z zagranicznymi kontrahentami  i inwestorami, w tym za pośrednictwem instytucji 

otoczenia biznesu. Ponadto realizowane są  projekty systemowe, służące zapewnieniu 

dostępu do wiedzy na temat umiędzynarodowienia działalności MŚP oraz promujące 

tego typu działalność.  
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Typy beneficjentów:  

● przedsiębiorstwa (MŚP),  

● instytucje otoczenia biznesu,  

● jednostki administracji publicznej, w tym ich jednostki organizacyjne lub 

wyłonione podmioty odpowiadające za realizację działań o charakterze 

systemowym.  

 

Terytorialny obszar realizacji: cała Polska  

 

Planowane zastosowanie instrumentów finansowych: przewiduje się zastosowanie 

instrumentów bezzwrotnych (dotacje) oraz instrumentów finansowych.  

 

4.2   Priorytet inwestycyjny 3.4  

 

Wspieranie zdolności MŚP do angażowania się w proces wzrostu na rynkach 

regionalnych,  krajowych i międzynarodowych oraz w procesy innowacji.  

 

Cel szczegółowy 6. Rozwój współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami w celu tworzenia 

rozwiązań innowacyjnych.  

 

Wewnętrzne zasoby danej firmy często są niewystarczające do samodzielnej realizacji 

projektu innowacyjnego. Konieczne staje się wówczas wykorzystanie zewnętrznych 

źródeł innowacji poprzez transfer technologii lub realizację projektów we współpracy  

z innymi podmiotami (przedsiębiorstwami lub jednostkami naukowymi). Współpraca 

może być także sposobem na obniżenie kosztów i ryzyka działalności innowacyjnej lub 

badawczo-rozwojowej.  

 

W PO IR finansowane są działania kształtujące postawy innowacyjne w społeczeństwie 

oraz promujące partnerstwo międzysektorowe.  

 

Typy beneficjentów  

● jednostki administracji publicznej, w tym ich jednostki organizacyjne lub 

wyłonione podmioty odpowiadające za realizację działań o charakterze 

systemowym.   

 

Terytorialny obszar realizacji: cała Polska.  
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Planowane zastosowanie instrumentów finansowych: przewiduje się zastosowanie 

instrumentów bezzwrotnych (dotacje) oraz instrumentów finansowych 

 

5. OŚ PRIORYTETOWA IV: ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO  

 

Wsparcie realizowane w ramach IV osi PO IR jest skoncentrowane na projektach 

badawczo-rozwojowych prowadzonych przez jednostki naukowe, z możliwym, 

promowanym udziałem przedsiębiorstw. Projekty te mają na celu zwiększenie zasobów 

wiedzy w obszarach uznanych za priorytetowe dla rozwoju polskiej nauki oraz 

przyszłościowych z punktu widzenia gospodarki 

 

5.1  Priorytet inwestycyjny 1.1  

Udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji i podnoszenie zdolności do tworzenia 

doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji,  

w szczególności leżących w interesie Europy.  

 

Cel szczegółowy 7. Wzmocnienie współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi  

a przedsiębiorstwami oraz sektorem publicznym.  

 

Wsparcie realizowane w ramach IV osi PO IR jest skoncentrowane na projektach 

badawczo-rozwojowych prowadzonych przez jednostki naukowe, z możliwym, 

promowanym udziałem przedsiębiorstw. Projekty te mają na celu zwiększenie zasobów 

wiedzy w obszarach uznanych za priorytetowe dla rozwoju polskiej nauki oraz 

przyszłościowych z punktu widzenia gospodarki. 

 

Typy beneficjentów:   

● jednostki naukowe i ich konsorcja,  

● uczelnie i ich konsorcja,  

● naukowcy,  

● studenci,  

● doktoranci,  

● konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych,  

● instytucje otoczenia biznesu,  

● jednostki administracji publicznej, w tym ich jednostki organizacyjne lub wyłonione 

podmioty odpowiadające za realizację działań o charakterze systemowym.   

 

Terytorialny obszar realizacji: cała Polska  
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Planowane zastosowanie instrumentów finansowych: przewiduje się w formie 

instrumentów bezzwrotnych (dotacje) oraz instrumentów zwrotnych.  

 

6. Nowe zasady uzyskania wsparcia 

 

Cześć zmian wprowadzonych w nowej perspektywie wynika z badań dot. poprzedniego 

programu POiG 2007-2013. Celem tego badania było wypracowanie rekomendacji 

kluczowych na kolejną perspektywę finansową. Najważniejsze problemy 

zidentyfikowane w badaniu dotyczyły:  

● zbyt dużego rozproszenia tematycznego wsparcia,  

● dominującego znaczenia instrumentów dotacyjnych,  

● trudności ze zdefiniowaniem, oceną i mierzeniem innowacyjności.  

 

Część zmian, które zostaną wprowadzone w nowej perspektywie to: 

 cele wydawania unijnych środków - położenie nacisku na wspieranie działań 

badawczo – rozwojowych przedsiębiorstw, na wspieranie współpracy pomiędzy 

biznesem i nauką, na wspieranie inwestycji ukierunkowanych na poprawę 

efektywności energetycznej, 

 zakres finansowania wdrożeń nowych technologii. W ramach PO IG etap 

wdrożenia innowacyjnych rozwiązań wspierany był w formie dotacyjnej, podczas 

gdy w PO IR przewiduje się wykorzystanie instrumentów zwrotnych  

w finansowaniu tego typu projektów,  

 zmienia wartości dla pomocy regionalnej - Czyli limity udzielania dofinansowania  

w poszczególnych regionach zostaną na tym samym poziomie a w innych zostaną 

obniżone. To oznacza, że w niektórych regionach przedsiębiorcy będą mogli 

dostać mniej pieniędzy niż w poprzedniej perspektywie, 

 uproszczenie procedur, 

 podatek VAT w projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich będzie 

kosztem kwalifikowalnym, co oznacza utrzymanie możliwości jego refundacji.  
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7. Podsumowanie  

Podsumowując nowa perspektywa finansowania unijnego jest kolejną szansą na rozwój 

innowacyjności przedsiębiorstw. Opisany powyżej program POIR ma bardzo szerokie 

możliwości w zakresie dotacji projektów informatycznych. Szkoda nie skorzystać  

z takiej szansy. Należy jednak pamiętać, że samo napisanie wniosku to jedno (i w tym 

na pewno pomóc może wiele firm zajmujących się pisaniem wniosków o dotacje UE), 

ważnym elementem jest również przygotowanie koncepcji projektu. Przed złożeniem 

wniosku warto opracować koncepcję projektu, przemyśleć jakie obszary i w jaki sposób 

można zinformatyzować w firmie. 
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Małgorzata Kral 

+48 514 800 878 

m.kral@rocketstudio.eu 

Zapraszamy do współpracy z Rocket Studio! 

 

Pomożemy Ci: 

 opracować koncepcję możliwości wprowadzenia 

innowacyjnych rozwiązań w Twojej firmie, 

 znaleźć firmę, która wesprze Cię w pisaniu 

wniosku unijnego, 

 zebrać wszystkie techniczne dokumenty 

niezbędne do złożenia wniosku (wstępną analizę, 

wyceny firm podwykonawczych itp.).  
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