
U podstaw funkcjonowania Wspólnot Europejskich (Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, Euro-

pejskiej Wspólnoty W´gla i Stali oraz Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej), których

dorobek sta∏ si´ jednym z filarów Unii Europejskiej, le˝a∏a zawsze wspó∏praca gospodarcza

mi´dzy paƒstwami cz∏onkowskimi. Polityka Unii Europejskiej (UE) wobec ma∏ych i Êrednich

przedsi´biorstw (zwanych dalej MSP) jest wa˝nym elementem tej wspó∏pracy. W Unii

Europejskiej ma∏e i Êrednie przedsi´biorstwa stanowià bowiem oko∏o 99 procent wszystkich

istniejàcych przedsi´biorstw i wytwarzajà oko∏o 60 procent PKB UE (dla porównania MSP

stanowià w Polsce podobnie 99 procent wszystkich przedsi´biorstw, przy czym wytwarzajà

oko∏o 50 procent PKB).

W latach osiemdziesiàtych kraje cz∏onkowskie Wspólnot Europejskich zdecydowa∏y o utworzeniu

Jednolitego Rynku Wewn´trznego (inaczej; wspólnego rynku), na którym obowiàzuje swobodny przep∏yw

osób, kapita∏u, towarów i us∏ug. Dla ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw oznacza to mo˝liwoÊç swobodnego

prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej na terenie UE, mi´dzy innymi; inwestowania i zak∏adania firm na

równych prawach czy bezc∏owej wymiany handlowej. Spowodowa∏o to sformu∏owanie wspólnotowej strate-

gii wobec MSP. Polega ona na koordynowaniu przez paƒstwa cz∏onkowskie dzia∏aƒ, których celem jest

poprawa Êrodowiska funkcjonowania ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw jako kluczowego sektora w rozwo-

ju gospodarki UE. Dla potrzeb polityki przemys∏owej UE (której elementem jest polityka wobec MSP)

przyj´ta zosta∏a jednolita definicja MSP (cytowana na stronie 5).

Polityka UE wobec MSP umo˝liwia stosowanie ró˝norodnych form pomocy dla ma∏ych i Êrednich firm na

poziomie ca∏ej Unii i poszczególnych krajów cz∏onkowskich, obejmujàcej liberalizacj´ i harmonizacj´ prawa,

zapewnienie uczciwych zasad konkurencji, uproszczenie systemów podatkowych oraz popieranie inwesty-

cji i eksportu. Dla osiàgni´cia tych celów stosuje si´ w polityce przemys∏owej zarówno instrumenty trady-

cyjne, takie jak ulgi, zwolnienia podatkowe, pomoc finansowà, zamówienia paƒstwowe oraz popieranie

badaƒ, jak i instrumenty nowoczesne, do których zalicza si´ transfer technologii. Dzia∏ania te stanowià

po∏àczenie inicjatyw rozwijanych na szczeblu unijnym, krajowym i regionalnym w jeden spójny i przejrzysty

system.

Wspólna polityka UE wobec MSP umo˝liwia rozwiàzywanie podstawowych problemów, które przeszkadza-

jà im w funkcjonowaniu, a które sà spowodowane trudnoÊciami w zarzàdzaniu firmà, w pozyskiwaniu Êrod-

ków finansowych, w dost´pie do informacji, zbytnià biurokratyzacjà administracji, a tak˝e procedurami,

które obowiàzujà na wspólnym rynku europejskim. Dzia∏ania na rzecz rozwoju MSP w ramach wspólnej poli-

tyki sà finansowane ze Êrodków UE dost´pnych w ramach Wieloletnich Programów na rzecz MSP, funduszy

strukturalnych, Programów Ramowych Badaƒ i Rozwoju oraz ze Êrodków mi´dzy innymi Europejskiego

Funduszu Inwestycyjnego, a w przypadku krajów ubiegajàcych si´ o cz∏onkostwo w UE - równie˝ w ramach

funduszy przedakcesyjnych. 

Dla polskich ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw integracja z Unià Europejskà zacz´∏a si´ ponad dziesi´ç lat

temu. Wielu przedsi´biorców nie uÊwiadamia sobie faktu, ˝e ponad 80 procent aktów prawa europejskiego

zosta∏o ju˝ w∏àczonych do polskiego porzàdku prawnego. I do tych polskich ustaw i rozporzàdzeƒ nale˝y

dostosowaç prowadzonà dzia∏alnoÊç. Nowe ustawy o kosmetykach (Dz. U. nr 42/2001, poz. 473 ) czy o

warunkach zdrowotnych ˝ywnoÊci i ˝ywienia (Dz. U. nr 63/2001, poz. 634), rozporzàdzenie o zabawkach (Dz.

U. nr 120/2001, poz. 1278), to tylko kilka przyk∏adów przepisów wzorowanych na regulacjach europejskich.

W dniu, w którym nasz kraj wejdzie ostatecznie w struktury europejskie, zmieni si´ w istocie tylko kilka

aktów prawnych, które zastàpione zostanà rozporzàdzeniami europejskimi. Do tych ostatnich nale˝y mi´dzy

innymi Rozporzàdzenie wprowadzajàce Wspólnotowà Taryf´ Celnà.

Od 1999 roku polskie przedsi´biorstwa mog∏y korzystaç z cz´Êci funduszy dost´pnych w ramach III

Wieloletniego Programu dla MSP (Centra Euro Info - dost´p do informacji, Europartenariat, Interprise, IBEX

– imprezy kooperacyjne) oraz V Ramowego Programu Badaƒ i Prezentacji (wdra˝anie nowych technologii i

rozwiàzaƒ innowacyjnych), w listopadzie 2002 roku uruchomiono zaÊ VI Ramowy Program Badaƒ i Rozwoju.

W 2002 roku ma∏ym i Êrednim przedsi´biorstwom udost´pniono tak˝e programy dotacji w ramach funduszy

przedakcesyjnych PHARE 2000 oraz SAPARD, przygotowujàcych stron´ polskà do wykorzystania przysz∏ych

funduszy strukturalnych. Warto jednak pami´taç, ˝e wsparcie UE dla ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw nie

polega na dawaniu pieni´dzy, lecz sà to na ogó∏ konkursy na dofinansowanie konkretnych projektów oraz

przetargi na wykonanie okreÊlonych przedsi´wzi´ç (inwestycje, us∏ugi lub dostawy materia∏ów).
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Co zyskujemy?

Integracja Polski z Unià Europejskà daje szanse na dokoƒczenie polskiej transformacji gospoda-

rczej rozpocz´tej w latach dziewi´çdziesiàtych. W Traktacie o Unii Europejskiej, który b´dzie obo-

wiàzywa∏ Polsk´, gdy stanie si´ cz∏onkiem Unii, zawarte sà, mi´dzy innymi, zobowiàzania do

podj´cia przez kraje cz∏onkowskie dzia∏aƒ na rzecz zrównowa˝onego rozwoju gospodarczego,

zapewnienia sta∏ego wzrostu oraz warunków do funkcjonowania zasad konkurencji. 

Ka˝dy kraj, wst´pujàc do UE musi przystaç na przekazanie swoich kompetencji do tworzenia

prawa, w wielu dziedzinach, zwiàzanych z prowadzeniem dzia∏alnoÊci gospodarczej, na rzecz tej

organizacji. DziÊ 60-70 procent prawa odnoszàcego si´ do zasad funkcjonowania gospodarki

rynkowej tworzone jest na szczeblu unijnym, a tylko pozosta∏a cz´Êç w poszczególnych krajach

cz∏onkowskich. Skutkiem takiego transferu kompetencji nie jest utrata suwerennoÊci (wszak do

Unii wst´puje si´ dobrowolnie, a cz∏onkami UE sà takie pot´gi gospodarcze, jak Niemcy czy

Francja), ale lepsza wspó∏praca gospodarcza. 

Polska wprowadzi∏a nowe regulacje prawne dotyczàce ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw w

zwiàzku z ubieganiem si´ o cz∏onkostwo w Unii Europejskiej. Zawarta w ustawie „Prawo

dzia∏alnoÊci gospodarczej” definicja ma∏ego i Êredniego przedsi´biorcy (cytowana na stronie 5)

zosta∏a zaczerpni´ta z prawa europejskiego. To, ˝e dziÊ zastanawiamy si´ nad specyfikà

dzia∏alnoÊci MSP wynika wprost z dorobku legislacyjnego UE. Nasz kraj, b´dàc cz∏onkiem UE,

b´dzie zobowiàzany do prowadzenia (màdrej, miejmy nadziej´) polityki wobec MSP. 

Z wyjàtkiem prawa celnego trudno wymieniç te dziedziny gospodarki, w których prawo europe-

jskie ca∏kowicie zast´puje prawo krajowe. Prawo UE nie mo˝e byç bowiem rozpatrywane w ode-

rwaniu od prawa krajowego. I tak, prawo unijne reguluje takie dziedziny (tzw. polityki wspólno-

towe), które tak˝e podlegajà kompetencjom paƒstw, jak: konkurencja, sprawy konsumenckie,

polityka przemys∏owa, transportowa, rolna. 

Nale˝y jednak pami´taç, ˝e na szczeblu unijnym podejmowane sà te sprawy w ramach danej poli-

tyki, które mo˝na i nale˝y rozwiàzywaç wspólnie, natomiast inne kwestie, które mogà byç efekty-

wniej rozstrzygane przez paƒstwa cz∏onkowskie, pozostawia si´ w kompetencji w∏adz naro-

dowych, regionalnych lub lokalnych (tzw. zasada subsydiarnoÊci).

Po naszym przystàpieniu do Unii, regulacje UE w wy˝ej wymienionych dziedzinach powinny lepiej

s∏u˝yç tak˝e polskim ma∏ym i Êrednim przedsi´biorcom.

By to lepiej zrozumieç, warto pos∏u˝yç si´ przyk∏adem dotyczàcym wspólnej polityki ochrony ko-

nsumentów, wp∏ywajàcym na dzia∏alnoÊç gospodarczà MSP. Unia uregulowa∏a zagadnienie

odpowiedzialnoÊci przedsi´biorców za szkody spowodowane przez wytwarzane przez nich pro-

dukty (dyrektywa Rady EWG nr 85/374 z 25 lipca 1985 roku w sprawie zbli˝enia regulacji prawnych

paƒstw cz∏onkowskich w zakresie odpowiedzialnoÊci za produkt wadliwy). W dokumencie tym

kraje cz∏onkowskie zosta∏y zobowiàzane do wprowadzenia w swoich systemach prawnych regu-

lacji ustanawiajàcych odpowiedzialnoÊç za produkt niebezpieczny. W efekcie tego we wszystkich

krajach cz∏onkowskich obowiàzujà zbli˝one (ale nie takie same) przepisy w zakresie odpo-

wiedzialnoÊci za produkt niebezpieczny. 

W praktyce przedsi´biorca holenderski (a w przysz∏oÊci i polski), sprzedajàc swoje produkty na

rynek francuski zna przepisy, na podstawie których b´dzie odpowiada∏ w przypadku zaistnienia

tzw. wypadku konsumenckiego, w którym zostanie poszkodowany Brytyjczyk u˝ywajàcy jego pro-

duktu nabytego od W∏ocha. Dzi´ki temu przedsi´biorca holenderski zna zakres swojej

odpowiedzialnoÊci, który musi byç taki sam we wszystkich krajach cz∏onkowskich.

Prawa europejskiego nie mo˝na zmieniç „przez zaskoczenie”, jak to ma czasem miejsce w przy-

padku prawa krajowego. Procedury uchwalania europejskich aktów prawnych sà byç mo˝e

d∏ugotrwa∏e, ale za to jawne i poprzedzone szeroko prowadzonymi konsultacjami z przedsta-

wicielami przedsi´biorców (np. zwiàzków zawodowych, izb, stowarzyszeƒ).

Gwarancj´ umocnienia gospodarki rynkowej

Polityk´ wobec ma∏ych i Êrednich przedsi´biorców

Nowoczesne i stabilne prawo
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Prawo europejskie jest tak˝e prawem nowoczesnym. Reguluje nowe dziedziny aktywnoÊci gospo-

darczej, takie jak handel elektroniczny, u˝ywanie elektronicznych instrumentów p∏atniczych czy

korzystanie z nowoczesnych technologii. Europejski ustawodawca tworzy swoje akty prawne przy

pomocy licznych ekspertów, korzystajàc z doÊwiadczeƒ zebranych w najbardziej zaawansowanych

technologicznie paƒstwach Europy.

OczywiÊcie akty prawne wydawane w Unii Europejskiej trzeba umieç czytaç. Sà one odmiennie

zredagowane ni˝ polskie przepisy i, przynajmniej na razie, wydawane wy∏àcznie w j´zykach

obcych. Z chwilà przystàpienia naszego kraju do Unii ta ostatnia przeszkoda zniknie. Prawo

europejskie b´dzie wydawane w j´zyku polskim.

Ju˝ obecnie, przed przystàpieniem Polski do UE, cudzoziemcy z Europy Zachodniej, pragnàcy

rozpoczàç dzia∏alnoÊç w Polsce, stosunkowo ∏atwo uzyskujà stosowne zezwolenia, a to dzi´ki

odpowiednim zapisom Uk∏adu Europejskiego - umowy stowarzyszeniowej zawartej pomi´dzy

Polskà i Wspólnotami Europejskimi. I choç ta sama umowa obowiàzuje organy administracyjne w

krajach cz∏onkowskich UE, to urz´dy w krajach „Pi´tnastki” interpretujà jej przepisy „po swoje-

mu”, uniemo˝liwiajàc w praktyce polskim przedsi´biorcom korzystanie ze swobody podejmowa-

nia dzia∏alnoÊci gospodarczej zagranicà. 

Co zmieni si´ w tej sprawie po wstàpieniu Polski do Unii? Naszych obywateli, a tak˝e spó∏ki zare-

jestrowane w Polsce obejmà cztery znane swobody przep∏ywu: osób, kapita∏u, us∏ug i towarów.

Nawet je˝eli organy administracji niektórych krajów cz∏onkowskich b´dà poczàtkowo stawiaç

przeszkody przed Polakami, którzy zechcà za∏o˝yç i prowadziç dzia∏alnoÊç gospodarczà w Unii (na

przyk∏ad; w oparciu o przepisy przejÊciowe dotyczàce swobodnego przep∏ywu pracowników), z

czasem - w ciàgu kilku lat - polscy przedsi´biorcy b´dà identycznie traktowani jak przedsi´biorcy

z pozosta∏ych krajów cz∏onkowskich (prawo do podejmowania pracy we wszystkich krajach UE

Polacy zyskajà w najgorszym wypadku po siedmiu latach od daty cz∏onkostwa Polski w UE, ale

niektóre kraje, na przyk∏ad Wielka Brytania, Holandia, Irlandia, Szwecja, Dania i Grecja od razu po

wejÊciu Polski do UE otworzà rynek dla Polaków).

Polskie przedsi´biorstwa eksportujà g∏ównie do krajów cz∏onkowskich UE. Stàd równie˝ pochodzi

wi´kszoÊç importowanych przez nie towarów. Sà to nie tylko te towary, które trafiajà do krajowych

konsumentów (i mogà konkurowaç z polskimi produktami), ale równie˝ maszyny, podzespo∏y,

surowce i materia∏y, z których przetworzenia lub wykorzystania nasze firmy czerpià zyski (w 2001

roku wartoÊç polskiego importu wynios∏a nieco ponad 50 000 mln USD, w tym z UE nieco ponad

30 000 mln USD, wartoÊç polskiego eksportu – 36 000 mln USD w 2001 r, w tym do UE oko∏o 

25 000 mln USD). 

Po przystàpieniu Polski do Unii Europejskiej istniejàca granica celna pomi´dzy jej terytorium a

terytorium paƒstw cz∏onkowskich zostanie zniesiona. Nasz kraj stanie si´ cz∏onkiem najwi´kszej w

historii Êwiata unii celnej. Oznacza to: 

t zniesienie, najpóêniej z dniem przystàpienia, wszelkich ce∏ i op∏at o podobnym skutku obowià-

zujàcych w obrocie pomi´dzy Polskà a krajami „Pi´tnastki”, 

t likwidacj´ iloÊciowych ograniczeƒ przywozu i wywozu (kontyngentów) oraz Êrodków o takim

samym dzia∏aniu w obrocie mi´dzy obu stronami,

t zastàpienie polskiego prawa celnego prawem celnym UE,

t wprowadzenie wspólnej, zewn´trznej taryfy celnej dla handlu z krajami trzecimi (spoza Unii

E u r o p e j s k i e j ) .

Nie nale˝y si´ jednak tego procesu obawiaç. Polskie prawo celne, wskutek post´pujàcej harmo-

nizacji, jest ju˝ w znacznym stopniu zgodne z prawem celnym Unii Europejskiej. Znoszone sà sto-

pniowo c∏a na towary sprowadzane z terenu Unii, a tak˝e, na zasadzie wzajemnoÊci, c∏a na polskie

towary eksportowane do krajów „Pi´tnastki”. Polska nomenklatura i procedury celne sà zgodne z

obowiàzujàcymi w UE. 

Nie nale˝y si´ równie˝ obawiaç, ˝e polscy przedsi´biorcy nie b´dà umieli si´ pos∏ugiwaç wspólno-

towà taryfà celnà. Taryfa ta zostanie opublikowana w j´zyku polskim, a na stronie internetowej

Unii Europejskiej (www.europa.int) znajdzie si´ szczegó∏owa baza danych zawierajàca wszystkie

stawki, wyjaÊnienia do taryfy i informacje o ograniczeniach importowych w j´zyku polskim.

Swobod´ prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej na terenie UE

Zniesienie ce∏ w handlu z Unià Europejskà
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Przystàpienie Polski do Unii Europejskiej u∏atwi polskim przedsi´biorcom pozyskanie kapita∏ów

niezb´dnych do prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej. Nie odb´dzie si´ to jednak, wbrew

powszechnemu przekonaniu, poprzez masowe uruchomienie funduszy pomocowych czy wzrost

Êrodków rozdzielanych w drodze bezpoÊrednich dotacji, ale przede wszystkim poprzez zwi´kszony

dost´p do nowych êróde∏ finansowania. Oznacza to dla ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw mi´dzy

innymi rozszerzenie oferty kredytowej banków, u∏atwienia w dost´pie do kredytów i po˝yczek

poprzez rozwijany system por´czeƒ i gwarancji jako formy zabezpieczeƒ kredytów i po˝yczek,

ni˝ej oprocentowane po˝yczki. 

W zwiàzku z liberalizacjà przep∏ywu Êrodków finansowych, która jest zagwarantowana w Traktacie

o Unii Europejskiej (swobodny przep∏yw kapita∏u), polskie firmy zyskajà mo˝liwoÊç korzystania z

us∏ug instytucji finansowych dzia∏ajàcych w krajach Europy Zachodniej. Ju˝ dziÊ liberalizacja pol-

skiego prawa dewizowego pozwala na zaciàganie kredytów za granicà. Po wstàpieniu Polski do UE

nasze MSP stanà si´ dla banków i innych instytucji finansowych krajów Unii interesujàcymi klien-

tami. Wiele z tych podmiotów jest wyspecjalizowanych we wspó∏pracy z sektorem MSP. 

Zmniejszy si´ równie˝ skala bezpoÊredniej pomocy udzielanej przedsi´biorcom ze Êrodków

paƒstwa (np. dotacje, ulgi). Obecnie wynosi ona oko∏o 1,5 procent PKB, a zgodnie z decyzjà

paƒstw cz∏onkowskich UE nie powinna przekraczaç 0,7 procent PKB. Ale nie wolno daç si´ zwieÊç

liczbom. Dotychczas w Polsce znaczàca cz´Êç pomocy paƒstwa trafia do du˝ych firm. Cz´sto je-

dnak pomoc ta wykorzystywana jest jako dzia∏ania doraêne. W wyniku wprowadzenia regulacji

wynikajàcych z przyj´tej w UE polityki przemys∏owej, pomoc paƒstwa powinna byç w wi´kszym

stopniu kierowana do ma∏ych i Êrednich przedsi´biorców, zw∏aszcza tych, które dzia∏ajà w

regionach o niskim poziomie rozwoju.

Ograniczenie bezpoÊredniej pomocy paƒstwa dla przedsi´biorstw nie oznacza jednak jej

ca∏kowitego zaprzestania. Ârodki pomocowe UE dla polskich MSP (a wi´c pieniàdze podatników z

paƒstw cz∏onkowskich Unii), nap∏ywajàce obecnie w postaci funduszy majàcych pomóc polskim

MSP w przygotowaniu si´ do prowadzenia dzia∏alnoÊci na wspólnym rynku, np. fundusze PHARE,

SAPARD, b´dà w naszym kraju wydatkowane – w drodze konkursów – jeszcze po przystàpieniu

Polski do UE, co najmniej do koƒca wrzeÊnia 2005 roku. 

Po naszym wejÊciu do UE, pomoc Unii dla polskich MSP b´dzie stopniowo zmienia∏a swój chara-

kter z pomocy bezpoÊredniej w kierunku pomocy poÊredniej, s∏u˝àcej rozwijaniu tzw. otoczenia

biznesu, b´dà to mi´dzy innymi fundusze na szkolenia i doradztwo dla MSP. Fundusze struktu-

ralne, przeznaczone dla regionów o niskim poziomie rozwoju, pozwolà tak˝e w Polsce na znaczne

zwi´kszenie dzia∏aƒ inwestycyjnych, co rozszerzy zakres i skal´ zamówieƒ publicznych (np.

budowa dróg, oczyszczalni Êcieków). 

Po przystàpieniu do Unii Europejskiej, Polska w ramach wspólnotowej polityki regionalnej otrzy-

ma pomoc na rzecz wyrównywania ró˝nic w rozwoju gospodarczym i spo∏ecznym poszczególnych

regionów (województw). Tylko w latach 2004-2006 Bruksela przeznaczy w sumie na ten cel dla

Polski 13,8 mld euro. B´dzie to wsparcie majàce na celu likwidacj´ dysproporcji wynikajàcych

m.in. z niedostatecznie rozwini´tej infrastruktury (np. drogowej, telekomunikacyjnej), niekorzy-

stnej struktury gospodarki (np. z dominacjà rolnictwa, nierentownego przemys∏u) czy niskiego

poziomu kwalifikacji zawodowych ludnoÊci. 

Fundusze te, w oparciu o przygotowane regionalne plany rozwiàzywania konkretnych problemów,

b´dà zarzàdzane na poziomie województw. Ma∏e i Êrednie przedsi´biorstwa b´dà mog∏y skorzy-

staç z tej pomocy w sposób poÊredni, bioràc udzia∏ w og∏aszanych przetargach na zamówienia

publiczne dotyczàcych np. inwestycji transportowych, telekomunikacyjnych, ekologicznych czy

turystycznych. W praktyce b´dà to np. takie przedsi´wzi´cia, jak: wybudowanie oczyszczalni

Êcieków, nowej drogi gminnej, spalarni Êmieci, unowoczeÊnienie mleczarni czy zorganizowanie

szkolenia dla bezrobotnych. Ma∏e i Êrednie przedsi´biorstwa b´dà mog∏y tak˝e same skorzystaç z

funduszy strukturalnych wspierajàcych szkolenia i doradztwo dla MSP. 

Dobre wykorzystanie funduszy strukturalnych daje nie tylko mo˝liwoÊç zarobku ma∏ym i Êrednim

firmom, tworzenia miejsc pracy, ale i d∏ugofalowego rozwoju konkretnego województwa.

Mimo, ˝e nasze cz∏onkostwo w UE nie oznacza automatycznego wprowadzenia wspólnej unijnej

waluty, to jednak po kilku latach - po spe∏nieniu wymaganych kryteriów - Polska b´dzie mog∏a

wejÊç do strefy euro. Polacy b´dà wówczas rozliczaç swe dochody i wydatki w euro, zarówno w

Polsce, jak i w pozosta∏ych krajach uczestniczàcych w Unii Gospodarczej i Walutowej, bez

ponoszenia kosztów wymiany. Tym samym jest to korzystne dla polskich producentów,

eksporterów i importerów, którzy przestanà byç nara˝ani na ró˝nice kursowe.

¸atwiejsze dojÊcie do kapita∏u

Dost´p do funduszy strukturalnych

Wspólna waluta
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Trudne pytania
Czy po wejÊciu do Unii Europejskiej polscy przedsi´biorcy „zginà” w gàszczu unijnych przepisów?

Prawo europejskie jest ma∏o znane polskim przedsi´biorcom. Panuje powszechne przekonanie, ˝e

sk∏ada si´ ono z tysi´cy zbyt szczegó∏owych przepisów regulujàcych kompleksowo ka˝dy z aspe-

któw prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej. Nic bardziej mylnego. Prawo europejskie nie jest

bardziej szczegó∏owe ni˝ prawo któregokolwiek z nowoczesnych krajów o gospodarce rynkowej. 

Unia nie ma kompetencji do regulowania wielu dziedzin zwiàzanych z prowadzeniem dzia∏alnoÊci

gospodarczej, dlatego te˝ wraz z wejÊciem Polski do UE mali i Êredni przedsi´biorcy nie powinni

si´ obawiaç wprowadzenia innych lub dodatkowych podatków bezpoÊrednich, zmian w polskiej

procedurze administracyjnej czy zmian przepisów dotyczàcych zawierania umów w zwiàzku z

prowadzonà przez siebie dzia∏alnoÊcià gospodarczà. Unia nie ingeruje tak˝e w wysokoÊç

p∏aconych przez przedsi´biorców op∏at na rzecz systemu ubezpieczeƒ spo∏ecznych. 

Czy polscy przedsi´biorcy b´dà musieli produkowaç zgodnie z europejskimi normami technicznymi?

Nie, europejskie normy techniczne majà wy∏àcznie charakter dobrowolny. Ich stosowanie u∏atwi

jedynie spe∏nienie wymogów prawnych, niezb´dnych do dopuszczenia towaru do obrotu. Polscy

przedsi´biorcy, w wyniku zmian w istniejàcych przepisach, zostanà zwolnieni z obowiàzku stoso-

wania, obligatoryjnych dotychczas w wielu dziedzinach, norm. Jednak normy uchwalane przez

europejskie organizacje normalizacyjne uwa˝ane sà powszechnie za nowoczeÊniejsze ni˝ doty-

chczas obowiàzujàce Polskie Normy. W ich opracowywaniu uczestniczà bowiem przedstawiciele

przemys∏u ze wszystkich krajów Unii, równie˝ tych, które przodujà w rozwoju technologicznym. 

Jedynym problemem zwiàzanym z wdro˝eniem europejskich norm technicznych w naszym kraju

jest ich t∏umaczenie. Polski Komitet Normalizacyjny zapowiada, ˝e do koƒca 2003 roku zostanà

przet∏umaczone te normy, które zwiàzane sà z bezpieczeƒstwem produktów przemys∏owych.

Pozosta∏e zostanà przyj´te pod postacià tzw. ok∏adkowà (tzn. t∏umaczony b´dzie sam tytu∏) i b´dà

funkcjonowaç w angielskiej wersji j´zykowej. Nie jest to jednak sytuacja wyjàtkowa. W wielu

innych krajach UE równie˝ nie wszystkie europejskie normy sà t∏umaczone.

Jakà firm´ uznaje si´ za ma∏e i Êrednie przedsi´biorstwo?

Najwi´cej wàtpliwoÊci przy okreÊleniu, czy dany podmiot mo˝e skorzystaç z pomocy UE budzi

definicja ma∏ego lub Êredniego przedsi´biorcy. W programach pomocowych UE w Polsce

stosowana jest jedna definicja MSP, zgodna z ustawà „Prawo dzia∏alnoÊci gospodarczej” (Dz.U. z

1999 r. nr 101, poz. 1178). Wed∏ug niej za ma∏ego lub Êredniego przedsi´biorc´ uwa˝a si´ takiego

przedsi´biorc´, który: 

! w ostatnim roku obrotowym zatrudnia∏ maksymalnie 249 osób na pe∏nym etacie (kryterium

z a t r u d n i e n i a ) ;

@ osiàgnà∏ przychód netto ze sprzeda˝y towarów, wyrobów i us∏ug oraz operacji finansowych nie

przekraczajàcy równowartoÊci w z∏otych kwoty 40 mln euro lub jego suma aktywów bilansu

sporzàdzonego na koniec poprzedniego roku obrotowego nie przekroczy∏a równowartoÊci 27

mln euro (kryterium finansowe), przy czym tylko jeden z powy˝szych warunków musi byç spe∏niony; 

# ubiegajàc si´ o dotacj´ mo˝e mieç udzia∏owców, a jego udzia∏owcy swoich udzia∏owców, przy

czym muszà oni nale˝eç do sektora MSP. W przypadku, gdy którykolwiek z udzia∏owców

przekracza wskaêniki okreÊlone dla sektora MSP, nale˝y sprawdziç, czy jego wk∏ady, udzia∏y,

akcje, prawo do udzia∏u w zysku, g∏osy w zgromadzeniu wspólników/akcjonariuszy nie

przekraczajà poziomu 25%. Je˝eli przekraczajà, wówczas przedsi´biorca nie otrzyma dotacji,

gdy˝ nie zalicza si´ do sektora MSP (kryterium niezale˝noÊci). Problem zale˝noÊci nie

wyst´puje w przypadku, gdy udzia∏owcami sà osoby fizyczne, nie b´dàce przedsi´biorcami. 

Wszystkie trzy kryteria, tj. zatrudnienie, wskaêniki finansowe, niezale˝noÊç, muszà byç rozpatry-

wane ∏àcznie. Przy kwalifikacji przedsi´biorcy jako ma∏ego lub Êredniego nie mo˝na opieraç si´

tylko na liczbie osób zatrudnionych, co jest cz´sto pope∏nianym b∏´dem. 

Jakie warunki musi spe∏niç przedsi´biorca, by ju˝ dziÊ otrzymaç dofinansowanie na projekt z

funduszy UE?

Nie ka˝dy przedsi´biorca mo˝e otrzymaç dotacj´ z programów UE. Programy pomocowe UE

wspierajà ma∏ych lub Êrednich przedsi´biorców (definicja powy˝ej). Nie jest natomiast brana pod

uwag´ forma w∏asnoÊci (przedsi´biorstwo prywatne, spó∏ka skarbu paƒstwa, przedsi´biorstwo

komunalne). Ponadto nale˝y mieç siedzib´ w Polsce, byç bezpoÊrednio odpowiedzialnym za przy-

gotowanie projektu i sprawowaç nadzór nad jego realizacjà oraz posiadaç Êrodki finansowe

zapewniajàce p∏ynnà i terminowà realizacj´ zadaƒ. 

?

?

?
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Trzeba pami´taç, ˝e pomoc finansowa udzielana w ramach np. programów PHARE 2000, SAPARD

(a póêniej funduszy strukturalnych) nie polega na dawaniu pieni´dzy na realizacj´ 100% projektu,

ale odbywa si´ to w drodze otwartych konkursów (informacja o programach i konkursach dla MSP

w cz´Êci broszury „Programy UE wspierajàce rozwój MSP w Polsce), w wyniku których MSP mogà

otrzymaç bezzwrotne dofinansowanie na swój projekt (w wysokoÊci maksymalnie do 80 procent

kosztów projektu). Pomoc ta jest w rzeczywistoÊci refundacjà kosztów, które zostanà poniesione

na realizacj´ zadaƒ. Dotacja jest wyp∏acona po zakoƒczeniu zaplanowanego przedsi´wzi´cia, na

podstawie rzeczywistych kosztów udokumentowanych fakturami.

Przedsi´biorca musi wi´c dysponowaç Êrodkami finansowymi na realizacj´ zg∏oszonego projektu

(mogà one tak˝e pochodziç z po˝yczki lub kredytu bankowego). Nie oznacza to, ˝e jest zobowià-

zany do zabezpieczenia Êrodków na wydzielonym rachunku bankowym. Musi natomiast wykazaç,

˝e wp∏ywy z jego bie˝àcej dzia∏alnoÊci pokryjà koszty, o których refundacj´ b´dzie si´ ubiegaç z

w∏aÊciwego programu. Nale˝y mieç ÊwiadomoÊç, ˝e dotacje sà przyznawane na te przedsi´-

wzi´cia, które wp∏ynà pozytywnie na dalszy rozwój firmy, a nie na pomoc dla przedsi´biorstw

b´dàcych w z∏ej sytuacji finansowej. 

Dotacja mo˝e byç przeznaczona wy∏àcznie na finansowanie ÊciÊle okreÊlonych dzia∏aƒ (dzia∏ania

uprawnione). Przed przygotowaniem wniosku nale˝y sprawdziç, czy program dopuszcza finanso-

wanie planowanych dzia∏aƒ. Zakres dofinansowania okreÊlajà szczegó∏owo wytyczne dla progra-

mu, na podstawie których przygotowywany jest wniosek. 

Jak przygotowaç projekt, by uzyskaç dotacj´ na dofinansowanie z bezzwrotnej pomocy

finansowej UE?

Jest to jedno z najcz´Êciej zadawanych pytaƒ, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi.

Wszystko bowiem zale˝y od samego przedsi´biorcy, od tego, czy potrafi dok∏adnie okreÊliç swoje

rzeczywiste potrzeby i z czego dok∏adnie one wynikajà, jaki problem chce rozwiàzaç (co jest celem

przedsi´wzi´cia), co chce osiàgnàç w wyniku przeprowadzenia dok∏adnie przemyÊlanych i

okreÊlonych dzia∏aƒ (jakie sà spodziewane rezultaty przedsi´wzi´cia), jak zaplanuje poszczególne

dzia∏ania, aby doprowadziç do rozwiàzania zdefiniowanego problemu (celu) i osiàgni´cia

zaplanowanych rezultatów. Przygotowujàc projekt, nale˝y pami´taç, ˝e b´dzie on podlega∏ ocenie

z punktu widzenia zgodnoÊci z celami og∏aszanego programu oraz spójnoÊci pomi´dzy celem,

dzia∏aniami i rezultatem wynikajàcym z zaplanowanych dzia∏aƒ. Projekt musi byç mo˝liwy do

wykonania w ÊciÊle okreÊlonym czasie i oparty na zasobach przedsi´biorstwa, w tym dost´pnych

Êrodkach finansowych w∏asnych i pochodzàcych z dotacji (Êrodki w∏asne mogà tak˝e pochodziç z

po˝yczki lub kredytu).

Na jakoÊç projektu wp∏ywa tak˝e umiej´tnoÊç udzielenia precyzyjnych odpowiedzi na pytania

zawarte we wniosku. Osoby oceniajàce projekt, opierajàc si´ na danych zawartych we wniosku,

powinny mieç mo˝liwoÊç uzyskania jednoznacznej odpowiedzi na pi´ç podstawowych pytaƒ: co,

dlaczego i w jaki sposób ma byç zrealizowane, w jakim czasie oraz jaki b´dzie tego koszt.

Gdzie szukaç szczegó∏owych informacji i pomocy w przygotowaniu wniosku na wsparcie finan-

sowe UE dla MSP?

Szczegó∏owe informacje dost´pne sà w szesnastu Regionalnych Instytucjach Finansujàcych (RIF)

oraz w 133 Punktach Konsultacyjno-Doradczych (PKD). Listy adresowe RIF oraz PKD znajdujà si´

na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi´biorczoÊci pod adresem internetowym

www.parp.gov.pl w cz´Êci „Dotacje PARP” oraz „Dotacje PHARE 2000”.

Innym wa˝nym êród∏em informacji dla MSP sà oÊrodki sieci Euro-Info w Polsce (www.euroinfo.org.pl).

Adresy powy˝szych instytucji zamieszczono na koƒcu broszury.

?

?
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Programy Unii Europejskiej 
wspierajàce rozwój MSP w Polsce

PHARE 2000

7

W ramach funduszy przedakcesyjnych Unii Europejskiej, do których zalicza si´ program PHARE,

SAPARD i ISPA, udzielane jest wsparcie ma∏ym i Êrednim przedsi´biorstwom (w przypadku pro-

gramu ISPA pomoc dla MSP odbywa si´ w sposób poÊredni).

Jeszcze przed wejÊciem Polski do UE, ale tak˝e jako jej cz∏onek, MSP mogà otrzymaç pomoc z

UE na badania naukowe i poszukiwanie nowych technologii w ramach „Programów Ramowych

UE”, a tak˝e na promocj´ i popraw´ jakoÊci kszta∏cenia i szkolenia zawodowego w ramach pro-

gramu „Leonardo da Vinci”.

P H A R E
W ramach PHARE 2000 udzielane sà dotacje dla ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw na dofi-

nansowanie cz´Êci (maksymalnie 60 procent) kosztów us∏ug doradczych i szkoleniowych.

Dotacje w ramach konkursów udzielane sà w oparciu o projekty przygotowywane przez prze-

dsi´biorstwa i sk∏adane w Regionalnych Instytucjach Finansujàcych. W ramach PHARE 2000

dost´pne sà obecnie trzy programy dotacji na rozwój firmy o zasi´gu ogólnopolskim oraz trzy

programy dotacji realizowane regionalnie na terenie pi´ciu województw. 

Wnioski mo˝na sk∏adaç w terminach ustalonych indywidualnie dla ka˝dego z programów.

Ostateczny termin sk∏adania wniosków w programach ogólnopolskich up∏ywa 5 marca 2003 roku,

w programach regionalnych – 29 wrzeÊnia 2003 r. Nale˝y jednak pami´taç, ˝e dotacje udzielane

sà do wyczerpania bud˝etu programów, co mo˝e spowodowaç, ˝e terminy ulegnà skróceniu.

Wst´p do jakoÊci dotacje na wspieranie rozwoju ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw poprzez

dofinansowanie us∏ug doradczych i szkoleniowych zwiàzanych z podnoszeniem jakoÊci produktów

i us∏ug. Przedsi´biorcy mogà ubiegaç si´ o dotacje na wspó∏finansowanie kosztów:

t przygotowania kadry ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw do zarzàdzania jakoÊcià;

t uzyskania certyfikatów zgodnoÊci dla wyrobów, surowców, maszyn i urzàdzeƒ, aparatury kon-

trolno-pomiarowej i personelu;

t oceny zgodnoÊci wyrobów z dyrektywami Unii Europejskiej, w tym nadawanie wyrobom

oznakowania CE, umo˝liwiajàcego dost´p do rynków Unii Europejskiej;

t uzyskania certyfikatu systemu jakoÊci w wybranych sektorach przemys∏u;

t doskonalenia systemów zarzàdzania po uzyskaniu certyfikatu.

Program ten stanowi uzupe∏nienie programu dotacji na uzyskanie certyfikatów zarzàdzania

jakoÊcià, Êrodowiskiem oraz bezpieczeƒstwem i higienà pracy, zw∏aszcza w zakresie utrzymania i

doskonalenia systemów finansowanych ze Êrodków polskiego rzàdu. Dotacje udzielane sà w

wysokoÊci 1 000 - 10 000 euro.

Przyk∏ady przyznanych dotacji na projekty

• „ALTAX” Sp. z o.o.; 

• projekt pt. „Wdro˝enie w przedsi´biorstwie systemu zarzàdzania jakoÊcià zgodnego 

z wymaganiami normy ISO 9001:2000”; 

• wysokoÊç dotacji: 1 611 euro; 60% dofinansowania kosztów projektu.

• „J´drzej Âniadecki” Spó∏dzielnia Pracy; 

• projekt pt. „Certyfikacja Êrodków ochrony indywidualnej na znak bezpieczeƒstwa”; 

• wysokoÊç dotacji: 2 906 euro; 60% dofinansowania kosztów projektu.

• „PEPERO POLO” Janusz Nowacki; 

• projekt pt. „Przygotowanie zak∏adu do wdro˝enia systemu HACCP na linii produkcji suszonej cebuli”;

• wysokoÊç dotacji: 4 094 euro; 60% dofinansowania kosztów projektu.

Innowacje i technologie dla rozwoju przedsi´biorstw dotacje na wspó∏finansowanie

kosztów us∏ug doradczych i szkoleniowych dla przedsi´biorców, którzy rozwijajà swoje firmy

poprzez wdra˝anie rozwiàzaƒ innowacyjnych i nowych technologii, przeznaczone na:

t ocen´ technologii stosowanych przez przedsi´biorc´ - audyt technologiczny;

t przygotowanie do wdro˝enia nowych technologii;

t wdra˝anie pozyskanych technologii;

t wdro˝enie w∏asnych rozwiàzaƒ technologicznych.

Dotacje udzielane sà w wysokoÊci 1 500 - 10 000 euro.
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Przyk∏ady przyznanych dotacji na projekty

• „Art.-Dress” Przedsi´biorstwo Konfekcji Odzie˝owej; 

• projekt pt. „Kolekcja – wiosna 2003”; 

• kwota dotacji: 4 920 euro; 60 % dofinansowania kosztów projektu.

• Biuro Us∏ug Informatyczno-Ksi´gowych - J. Lewandowski; 

• projekt pt. „Wdro˝enie systemu obiegu dokumentów”; 

• kwota dotacji: 4 850 euro; 59,88 % dofinansowania kosztów projektu.

• ABM SOLID S.A.; 

• projekt pt. „Zastosowanie paleniska fluidalnego KFD do utylizacji odpadów z przemys∏u mi´snego”;

• kwota dotacji: 10 000 euro; 57,14 % dofinansowania kosztów projektu.

Przygotowanie do dzia∏ania na rynku europejskim dotacje dla ma∏ych i Êrednich przedsi´-

biorstw prywatyzowanych drogà leasingu pracowniczego, znajdujàcych si´ na liÊcie Ministerstwa

Skarbu Paƒstwa. Przedsi´biorcy, w celu rozwoju i umocnienia pozycji rynkowej swojej firmy oraz

zwi´kszenia stopnia jej przygotowania do dzia∏ania na rynku europejskim mogà ubiegaç si´ o

dotacje na wspó∏finansowanie kosztów indywidualnych projektów szkoleniowo-doradczych.

Zakres takiego projektu powinien byç ustalony przez przedsi´biorc´ wraz z akredytowanym

wykonawcà i obejmowaç:

t sesje szkoleniowe z zakresu: zarzàdzania, marketingu, zasobów ludzkich, produkcji, finansów i

ksi´gowoÊci, jakoÊci lub innowacji i transferu technologii;

t sesje konsultacyjne uzupe∏niajàce realizowane szkolenie, zgodne z potrzebami danego prze-

d s i ́  b i o r c y .

Dotacje udzielane sà w wysokoÊci 1 500 - 10 000 euro, co nie powinno stanowiç wi´cej ni˝ 80%

kosztów przedsi´wzi´cia.

Przyk∏ady przyznanych dotacji na projekty

• Centrala Handlu Zagranicznego ARS POLONA S.A.; 

• projekt pt. „Efektywnie zarzàdzana firma w przededniu integracji z Unià Europejskà”; 

• wysokoÊç dotacji: 2 432 euro; 80 % dofinansowania ca∏oÊci projektu.

• Przedsi´biorstwo Handlowo-Us∏ugowe W-˚ Sp. z o.o.; 

• projekt szkoleniowo-doradczy pt. „Doskonalenie umiej´tnoÊci zarzàdczych”; 

• wysokoÊç dotacji: 9 808 euro; 80 % dofinansowania ca∏oÊci projektu.

• Krakowskie Przedsi´biorstwo Hotelarsko-Turystyczne Sp. z o.o.; 

• projekt pt. „Praktyka i teoria efektywnego marketingu”; 

• wysokoÊç dotacji: 2 400 euro; 80 % dofinansowania ca∏oÊci projektu.

Przedsi´biorcy, którzy korzystali z programów ogólnopolskich, mogà tak˝e ubiegaç si´ o dotacje

w ramach programów regionalnych i odwrotnie. Warunkiem ubiegania si´ o dotacj´ z programów

regionalnych jest prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej na terenie jednego z pi´ciu województw.

Program rozwoju przedsi´biorstw dotacje dla przedsi´biorców z województw: warmiƒsko-

mazurskiego, podkarpackiego, lubelskiego i Êlàskiego. W ramach programu dofinansowaniu

podlegajà us∏ugi doradczo-szkoleniowe, które obejmujà takie dziedziny, jak:

t ocena konkurencyjnej pozycji przedsi´biorstwa (analizy rynku, okreÊlenie czynników konkure-

ncyjnoÊci firmy);

t rozwój strategii przedsi´biorstwa;

t planowanie inwestycyjne (wniosek o finansowanie zewn´trzne, business plan dla inwestycji,

studium wykonalnoÊci inwestycji, ocena wp∏ywu inwestycji na Êrodowisko, dokumentacja techni-

czna zwiàzana z inwestycjà).

Dotacje na us∏ugi doradczo-szkoleniowe udzielane sà w wysokoÊci 500 - 5 000 euro. 
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Przyk∏ady przyznanych dotacji na projekty

• Geyer&Hosaja Sp. z o. o.; 

• projekt pt. „Rozwój Spó∏ki GEYER&HOSAJA w kierunku nowej technologii produkcji dywaników

do samochodów osobowych”; 

• wysokoÊç dotacji: 3 000 euro; 60 % dofinansowania ca∏oÊci projektu.

• REG-Form s.c.; 

• projekt pt. „Opracowanie biznes planu oraz wniosku pod komercyjny kredyt bankowy w

zwiàzku z przedsi´wzi´ciem inwestycyjnym firmy PPUH Fer-Form s.c.”; 

• wysokoÊç dotacji: 1 800 euro; 60 % dofinansowania ca∏oÊci projektu.

• Zak∏ad produkcji Oleju BIOPAL EXPORT IMPORT; 

• projekt pt. „Planowanie inwestycji: przetwórstwo rzepaku – produkcja biopaliwa”; 

• wysokoÊç dotacji: 2 205 euro; 60 % dofinansowania ca∏oÊci projektu.

Program rozwoju przedsi´biorstw eksportowych dotacje dla przedsi´biorców z województw:

podkarpackiego, Êlàskiego, lubelskiego. W ramach programu finansowane sà projekty w zakresie:

t oceny konkurencyjnej pozycji przedsi´biorstwa na wybranych rynkach eksportowych (analizy

rynku, okreÊlenie czynników konkurencyjnoÊci firmy);

t rozwoju strategii eksportowej przedsi´biorstwa;

t planowania inwestycji zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià eksportowà (wniosek o finansowanie

zewn´trzne, business plan dla inwestycji, studium wykonalnoÊci inwestycji, ocena wp∏ywu

inwestycji na Êrodowisko, dokumentacja techniczna zwiàzana z inwestycjà);

t rozwoju rynków eksportowych (badanie rynku, kojarzenie partnerów, wyjazd studialny, pro-

mocja produktu, uczestnictwo w zagranicznych targach i wystawach).

Dotacje udzielane sà w wysokoÊci 1 500 - 10 000 euro.

Przyk∏ady przyznanych dotacji na projekty

• REM II, Sp. z o.o.; 

• projekt pt. „Wieloj´zyczny portal internetowy”; 

• wysokoÊç dotacji: 3 600 euro; 60 % dofinansowania ca∏oÊci projektu.

• „MELEX” Sp. z o.o.; 

• projekt pt. „Promocja produktu na rynkach zagranicznych”; 

• wysokoÊç dotacji: 1 860 euro; 60 % dofinansowania ca∏oÊci projektu.

• „Fata-Hurt” Sp. z o.o.; 

• projekt pt. „Rozwój eksportu na rynkach wschodnich”; 

• wysokoÊç dotacji: 1 752 euro; 60 % dofinansowania ca∏oÊci projektu.

Fundusz dotacji inwestycyjnych dotacje dla inwestycji realizowanych w województwach:

podlaskim, warmiƒsko-mazurskim, Êlàskim, podkarpackim oraz lubelskim. Mogà byç finansowane

inwestycje obejmujàce:

t zakup nowych maszyn i urzàdzeƒ z oprzyrzàdowaniem (z uwzgl´dnieniem zakupu nowego

sprz´tu komputerowego z oprogramowaniem);

t zakup mebli w przypadku projektów inwestycyjnych dotyczàcych dzia∏alnoÊci z zakresu hoteli i

r e s t a u r a c j i ;

t inne wydatki bezpoÊrednio zwiàzane z realizacjà powy˝szych zakupów (instalacja i uruchomienie).

Dotacje udzielane sà w wysokoÊci 2 000 - 50 000 euro, co stanowi maks. 25 procent kosztów

inwestycji netto. Pozosta∏a cz´Êç kosztów projektu musi byç finansowana ze Êrodków wniosko-

dawcy (maks. 50 procent) oraz kredytu bankowego (nie mniej ni˝ 25 procent) udzielonego w

rachunku kredytowym, przeznaczonym na finansowanie projektu inwestycyjnego, b´dàcego

przedmiotem wniosku o dotacj´.



PHARE 2001

Szczegó∏owych informacji nt.

programu PHARE dla ma∏ych 

i Êrednich przedsi´biorstw

u d z i e l a :

Polska Agencja Rozwoju Przedsi´biorczoÊci 

Al. Jerozolimskie 125/127

02-017 Warszawa

tel.: (0prefiks22) 699 70 44/45

fax: (0prefiks22) 699 70 46/56

e-mail: biuro@parp.gov.pl

w w w . p a r p . g o v . p l

Regionalne Instytucje Finansujàce 

oraz Punkty Konsultacyjno-Doradcze

ich lista adresowa jest na stronie internetowej Polskiej Agencji

Rozwoju Przedsi´biorczoÊci: w w w . p a r p . g o v . p l
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Przyk∏ady przyznanych dotacji na projekty

• Przedsi´biorstwo Produkcyjno-Handlowo-Us∏ugowe FENETRA Sp. J.; 

• projekt pt. „Zakup linii technologicznej do przetwórstwa owocowo-warzywnego”; 

• wysokoÊç dotacji: 50 000 euro; 24,88 % dofinansowania ca∏oÊci projektu.

• Geyer&Hosaja Spó∏ka z o.o.; 

• projekt pt. „Wysokowydajna linia technologiczna produkcji dywaników do samochodów

osobowych”; 

• wysokoÊç dotacji: 50 000 euro; 25 % dofinansowania ca∏oÊci projektu.

• BISPOL J.W. SobuÊ S.J.; 

• projekt pt. „Zakup linii technologicznej do prasowania Êwiec.”; 

• wysokoÊç dotacji: 50 000 euro; dofinansowania ca∏oÊci projektu 22 %.

Program promocji rozwoju MSP – PHARE 2001

Z poczàtkiem roku 2003 rozpocznie si´ realizacja programu „Promocja Rozwoju Ma∏ych i Âred-

nich Przedsi´biorstw” PHARE 2001. Zasady przyznawania dotacji i dziedziny pomocy w ramach

PHARE 2001 przypominajà opisane powy˝ej regionalne programy PHARE 2000. Podstawowa

ró˝nica dotyczy zasi´gu terytorialnego. PHARE 2001 dotyczy ma∏ych i Êrednich firm na terenie

ca∏ego kraju. Dotacje b´dà udzielane w roku 2003 prawdopodobnie do koƒca listopada.

Podobnie jak w przypadku PHARE 2000 zostanà okreÊlone terminy sk∏adania wniosków dla

ka˝dego programu.

Program rozwoju przedsi´biorstw dotacje do 60 procent kosztów netto us∏ug doradczych

zwiàzanych m.in. z marketingiem i rozwojem rynków, zarzàdzaniem, rozwojem zasobów ludzkich

w firmie i szkoleniem pracowników, finansami i rachunkowoÊcià, systemami jakoÊci, planowaniem

strategicznym, nowymi technologiami etc. Maksymalna dotacja mo˝e wynieÊç 5 000 euro. 

Program rozwoju firmy dla eksporterów dotacje dla firm eksportujàcych i potencjalnych

eksporterów. Dofinansowywane b´dà us∏ugi doradcze do 60% kosztów netto zwiàzane z tworze-

niem i wdra˝aniem indywidualnych planów rozwoju eksportu firm. W ramach poszukiwania

nowych rynków eksportowych przedsi´biorstwo b´dzie mog∏o si´ ubiegaç o dotacje m.in. na

badanie rynków, udzia∏ w targach i misjach handlowych, opracowanie i wydanie materia∏ów pro-

mocyjnych, czy poszukiwanie nowych odbiorców. Maksymalna dotacja mo˝e wynieÊç 15 000 euro.

Fundusz dotacji inwestycyjnych dotacje na zakup nowych maszyn i urzàdzeƒ (w tym nowego

sprz´tu komputerowego z oprogramowaniem). Minimalna kwota dotacji wynosi 

5 000 euro, maksymalna 50 000 euro. Dotacja nie mo˝e przekroczyç 25 procent kosztów netto pro-

jektu. Pozosta∏a cz´Êç musi byç finansowana ze Êrodków wnioskodawcy oraz kredytu bankowego.

Program rozwoju firm internetowych dotacje s∏u˝àce wspieraniu przedsi´biorstw rozwijajà-

cych si´ w oparciu o technologie internetowe, przeznaczone na wspó∏finansowanie do 60 procent

kosztów us∏ug doradczych zwiàzanych z rozwojem firmy (maksymalnie 5 000 euro) oraz do 25 pro-

cent wybranych kosztów operacyjnych zwiàzanych z uruchomieniem dzia∏alnoÊci przedsi´biorstwa

(od 3 000 do 10 000 euro w okresie pierwszych szeÊciu miesi´cy funkcjonowania przedsi´biorstwa). 



I S P A
Chocia˝ program ISPA (ang. Instrument for Structural Policies for Pre-Accession) nie oferuje

bezpoÊredniego wsparcia ma∏ym i Êrednim przedsi´biorcom, to jednak stwarza mo˝liwoÊci

pozyskania Êrodków na realizacj´ inwestycji w zakresie ochrony Êrodowiska i transportu.

BezpoÊredni kontraktorzy dotacji (ci, którzy wygrajà przetargi) - zazwyczaj du˝e przedsi´biorstwa

– b´dà przecie˝ szukaç podwykonawców robót i dostawców us∏ug w ramach realizowanych przez

siebie projektów. Dlatego te˝ warto na bie˝àco obserwowaç og∏oszenia o przetargach, które sà

zamieszczane na stronach internetowych Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, a

tak˝e w polskich dziennikach (zazwyczaj w „Rzeczpospolitej”); dowiadywaç si´ o ewentualne terminy

przetargów w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad lub w Polskich Liniach Kolejowych

S.A. (przetargi dotyczàce transportu) i Narodowym Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki

Wodnej (w sprawie przetargów dotyczàcych ochrony Êrodowiska), a tak˝e próbowaç nawiàzaç

wspó∏prac´ z potencjalnymi kontraktorami przetargów.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji

Rolnictwa 

ul. Jana Paw∏a II 70 

00-175 Warszawa 

tel. (0 prefiks 22) 860 29 77, 860-29-23, 

860-29-24 

fax. (0 prefiks 22) 680-29-80, 636-17-75 

www.arimr.gov.pl 

W staraniu si´ o dofinansowanie MSP pomocy

udzielajà oÊrodki Euro-Info w Polsce

lista oÊrodków na: www.euroinfo.org.pl

Euro-Info Warszawa

ul. GórnoÊlàska 4a 

00-444 Warszawa 

tel. (0 prefiks 22) 450-99-39, 450-99-41 

fax. (0 prefiks 22) 622-03-78 

Ministerstwo Ârodowiska

ul. Wawelska 52/54 

00-922 Warszawa 

tel. (0 prefiks 22) 579-29-00 (centrala) 

fax. (0 prefiks 22) 57-92-224 

www.mos.gov.pl 

Narodowy Fundusz Ochrony Ârodowiska

ul. Cio∏ka 13 

01-445 Warszawa 

tel. (0 prefiks 22) 877-23-59 

fax. (0 prefiks 22) 877-23-59 

www.nfos.org.pl 

Ministerstwo Infrastruktury

ul. Cha∏ubiƒskiego 4/6 

00-928 Warszawa 

tel. (0 prefiks 22) 630-10-00 (centrala) 

fax. (0 prefiks 22) 830-02-61 

www.mi.gov.pl 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 

i Autostrad

ul. Wspólna 1/3,

00-921 Warszawa

tel. (0 prefiks 22) 52-92-718 (centrala)

w w w . g d d k i a . g o v . p l

Polskie Linie Kolejowe S.A.

ul. Targowa 74 

03-734 Warszawa 

tel. (0 prefiks 22) 513-20-00 

fax. (0 prefiks 22) 513-39-43 

www.plk-sa.pl 

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej 

w Polsce

Warszawskie Centrum Finansowe 29 p

ul. Emilii Plater 53 

00-113 Warszawa 

tel. (0 prefiks 22) 520-82-00 

fax. (0 prefiks 22) 520-82-82 

www.europa.delpol.pl 
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SAPARD  ISPA

S A P A R D

S A P A R D – Specjalny Program Akcesyjny Rozwoju

Rolnictwa i Obszarów Wiejskich

kierowany jest przede wszystkim do rolników,

samorzàdów, a tak˝e w du˝ym zakresie do ma∏ych 

i Êrednich firm dzia∏ajàcych na terenach wiejskich.

W ramach programu SAPARD b´dzie mo˝na otrzy-

maç dotacj´ na:

• przetwórstwo i marketing produktów rolnych i

r y b n y c h ,

• tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich,

• szkolenie zawodowe rolników.



Programy wspólnotowe

Polska, aby wziàç udzia∏ w takich programach, op∏aca sk∏adk´ cz∏onkowskà. Projekty w ramach

tych programów sà jednoczeÊnie realizowane przez wnioskodawców w ró˝nych krajach. Polskie

ma∏e i Êrednie przedsi´biorstwa mogà m.in. korzystaç z nast´pujàcych programów wspólnotowych:

Przyk∏ady przyznanych dotacji na projekty

(udzia∏ 3 MSP oraz 1 instytut naukowo-badawczy)

• Przedsi´biorstwo produkcyjno-Handlowe PPT Kielce Sp. z o.o.; 

• projekt pt. „Nanocomposite Formulations for Paint Coatings” (Farby z wype∏nieniem nonkom-

pozytowym); 

• wysokoÊç dotacji 408, 3 tys. euro; 50 % dofinansowania ca∏oÊci projektu.

• Wytwórnia sprz´tu Elektrotechnicznego i Pomiarowego SPOLNOTA; 

• projekt pt. „Opracowanie technologii gazów wydechowych silników Diesla z zastosowaniem

dodatków do paliwa umo˝liwiajàcych ciàg∏à regeneracje filtrów w celu zminimalizowania emisji

czàstek sta∏ych przez autobusy miejskie”; 

• wysokoÊç dotacji 450 tys. euro; 50 % dofinansowania ca∏oÊci projektu.

Przyk∏ady przyznanych dotacji na projekty

• DRUK TUR Sp. z o.o. Warszawa; 

• tytu∏ projektu wymian i sta˝y: „Przygotowanie zawodowe uczniów Technikum Hotelarskiego do

pracy w zakresie obs∏ugi turystyki biznesowej”.

• Longsoft Multimedia sp. z o.o. Wroc∏aw; 

• tytu∏ projektu wymian i sta˝y: „Nauczanie nowych technik multimedialnych”.

• Centrum Szkolenia i Adaptacji Zawodowej Sp. z o.o., Bytom; 

• tytu∏ projektu pilota˝owego: Modu∏ doradczo – szkoleniowy dla Europejskich Lokalnych

Partnerstw Restrukturyzacji TransCONVER”.

Krajowy Punkt Kontaktowy

ul. Âwi´tokrzyska 21

00-049 Warszawa

tel. (0 prefiks 22) 828-74-83, 828-74-86

w w w . 6 p r . p l

Krajowa Agencja Poszanowania Energii

ul. Nowogrodzka 35/41

00-950 Warszawa

tel.: (0 prefiks 22) 622 43 89, 

fax (0 prefiks 22) 622 27 96

w w w . k a p e . g o v . p l

Dyrekcja Generalna ds. Energii, Komisja Europejska

226-236 Avenue Tervuren

B-1150 Brussels

tel. +32 2-295 63 19, fax. +32 2-296 62 83

Krajowa Agencja Programu Leonardo da Vinci 

Biuro Koordynacji Kszta∏cenia Kadr, 

Fundusz Wspó∏pracy 

ul. GórnoÊlàska 4a

00-444 Warszawa

tel.: (0 prefiks 22) 622 19 91, 625 39 37 

fax. (0 prefiks 22) 625 28 05 

bkkk@cofund.org.pl 

w w w . b k k k - c o f u n d . o r g . p l
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Programy Ramowe UE  SAVE  ALTENER  Leonardo da Vinci

Programy Ramowe Unii Europejskiej m . i n .

JakoÊç ˝ycia i zarzàdzenie zasobami ludzkimi

LIFE, Spo∏eczeƒstwo Informacyjne IST, s∏u˝à

dofinansowaniu kosztów badaƒ naukowych oraz

poszukiwaniu nowych technologii i zapewnieniu

mo˝liwoÊci ich wykorzystania w praktyce. W pro-

jektach finansowanych z Programów Ramowych

uczestniczà wspólnie instytucje naukowe oraz

przedsi´biorstwa prywatne.

Programy SAVE i A L T E N E R majà na celu

dofinansowywanie dzia∏aƒ promujàcych wyko-

rzystanie odnawialnych êróde∏ energii.

Nie sà wspierane projekty inwestycyjne, ale

takie dzia∏ania jak szkolenia, konferencje,

wydawanie broszur.

Program LEONARDO DA VINCI ma na celu

promocj´ i popraw´ jakoÊci kszta∏cenia i szkole-

nia zawodowego poprzez wymian´ doÊwiadczeƒ

i innowacji mi´dzy uczestnikami projektów. 

Dotacje mo˝na otrzymaç w ramach ró˝nego typu

projektów, m.in.: wymian i sta˝y; projektów

pilota˝owych, w tym tzw. akcji tematycznych;

projektów j´zykowych; badaƒ i analiz; akcji

wspólnych. 



★ ★

★
★

★
★

★

W serii „Polacy w Unii Europejskiej” 

ukaza∏y si´ nast´pujàce publikacje:



Szanowni Paƒstwo !
Fundacja im. S. Batorego wraz z magazynem „UNIA&POLSKA” ma przyjemnoÊç przekazaç na Paƒstwa

r´ce broszur´ „Mali i Êredni przedsi´biorcy”, trzecià z serii „Polacy w Unii Europejskiej”. 

Do tej pory powsta∏y broszury „Konsumenci”, „Edukacja” oraz poradnik dla organizatorów spotkaƒ:

„Ciekawie o Europie”. Naszym celem jest wsparcie debaty europejskiej w Êrodowiskach lokalnych w

Polsce. Takà form´ aktywnoÊci, uzupe∏niajàcà dzia∏ania rzàdu koncentrujàce si´ na kampanii prowa-

dzonej za pomocà mediów, uwa˝amy za niezwykle wa˝nà w kontekÊcie wykorzystania przez Polaków

szans jakie niesie ze sobà integracja Polski z Unià Europejskà. Z tego te˝ powodu nasze broszury

kierujemy przede wszystkim do liderów opinii publicznej, np. dzia∏aczy spo∏ecznoÊci lokalnych, orga-

nizacji pozarzàdowych, so∏tysów, dziennikarzy czy nauczycieli. Mamy nadziej´, ˝e b´dà one pomocne

w ich dzia∏aniach zwiàzanych z informowaniem i edukowaniem o Unii Europejskiej. 

Goràco Paƒstwa zach´camy do korzystania z przygotowywanych przez nas materia∏ów!

Zapraszamy tak˝e do wspó∏pracy przy dystrybucji broszur. Broszur´ „Mali i Êredni przedsi´biorcy”

mo˝ecie Paƒstwo bezp∏atnie otrzymaç w:

• Regionalnych Centrach Informacji Europejskiej (lista adresów na: www.cie.gov.pl)

• Centrach Euro-Info (lista adresów na: www.euroinfo.org.pl)

• Regionalnych Instytucjach Finansujàcych (lista adresów na: www.parp.gov.pl)

• Punktach Konsultacyjno-Doradczych (lista adresów na: www.parp.gov.pl)

• Sieci Krajowego Systemu Us∏ug (lista adresów na: www.parp.gov.pl)

Informacj´ o mo˝liwoÊci otrzymania i dystrybucji wczeÊniejszych tytu∏ów znajdziecie Paƒstwo na

stronie internetowej Fundacji im. Stefana Batorego: www.batory.org.pl (w programie Forum

Europejskie). 

W przygotowaniu sà kolejne tytu∏y: mieszkaƒcy wsi, przedsi´biorcy wiejscy, emeryci, kultura.

Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierowaç na adres e-mailowy: EUbroszura@batory.org.pl 

lub listownie: Fundacja im. Stefana Batorego, ul. Sapie˝yƒska 10a, 00-215 Warszawa z dopiskiem

„EUbroszura”.

MINISTERSTWO GOSPODARKI

pl. Trzech Krzy˝y 3/5

00-507 Warszawa, 

tel. (0 prefiks 22) 693-50- 00

w w w . m g . g o v . p l

EURO-INFO WARSZAWA

ul. GórnoÊlàska 4a 

00-444 Warszawa 

tel. (0 prefiks 22) 450-99-39, 450-99-41 

fax. (0 prefiks 22) 622-03-78 

Lista pozosta∏ych oÊrodków 

na: www.euroinfo.org.pl

POLSKA AGENCJA ROZWOJU 

PRZEDSI¢BIORCZOÂCI 

Al. Jerozolimskie 125/127

02-017 Warszawa

tel.: (0 prefiks 22) 699 70 44/45

fax: (0 prefiks 22) 699 70 46/56

e-mail: biuro@parp.gov.pl

w w w . p a r p . g o v . p l

PRZEDSTAWICIELSTWO 

KOMISJI EUROPEJSKIEJ W POLSCE

Warszawskie Centrum Finansowe 29 p

ul. Emilii Plater 53 

00-113 Warszawa 

tel. (0 prefiks 22) 520-82-00 

fax. (0 prefiks 22) 520-82-82 

www.europa.delpol.pl 

Wa˝ne adresy dla MSP

Projekt jest wspierany przez Polskà Agencj´ Rozwoju Przedsi´biorczoÊci


