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  Na jakie dofinansowanie ze środków unijnych 

mogą liczyć mikro-, małe i średnie 

przedsiębiorstwa usługowe w nowej 

perspektywie 2014–2020. 

   

 

Rok 2014 oznacza koniec poprzedniej perspektywy unijnej 2007–2013 i początek 

obowiązywania kolejnej perspektywy 2014–2020. Nabór wniosków w ostatnich projektach 

dofinansowywanych z perspektywy 2007–2013 zostanie zamknięty w marcu 2014 r. Zgodnie  

z politycznymi deklaracjami, nowe projekty ruszą dopiero w drugiej połowie 2014 r. 

8 stycznia 2014 r. Rada Ministrów przyjęła Umowę Partnerstwa, w której zakreślono główne 

cele rozwojowe dla Polski na lata 2014–2020. Wraz z nią przyjęto podstawowe dokumenty 

dotyczące programów operacyjnych. Nie są to jeszcze gotowe programy pozwalające 

przedsiębiorcom starać się o dotacje. Niemniej przedstawione dokumenty dają MSP szansę na 

przygotowanie się do realizacji odpowiednich projektów, na które możliwe jest uzyskanie 

wsparcia z UE. 

W perspektywie 2014–2020 planowane jest przeznaczenie 12,5 mld euro dla przedsiębiorców. 

Ponad połowa tej kwoty, prawie 7 mld euro, ma zostać przekazana przedsiębiorcom w ramach 

programów regionalnych, zarządzanych przez województwa. Najwyższe dofinansowania mają 

otrzymać województwa śląskie i małopolskie. Prawie wszystkie makroregiony będą 

dysponowały większymi środkami niż w poprzedniej perspektywie. Wyjątkiem jest 

województwo mazowieckie, które przekroczyło próg 75 proc. średniego unijnego PKB, 

wyznaczony dla najbiedniejszych regionów UE, zatem nie może liczyć na dodatkowe środki  

z polityki spójności UE. 

Największa pula środków, prawie 28 mld euro, ma zostać przeznaczona na finansowanie 

programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko" (PO IiŚ). Program ma marginalne 

znaczenie dla sektora MSP, bowiem jest skierowany głównie do jednostek administracji 

publicznej. Jedyną grupą  przedsiębiorców, którzy mogą liczyć na wsparcie w ramach PO IiŚ,  

są przedsiębiorcy świadczący usługi transportu intermodalnego. 
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Z programów ogólnopolskich szczególnie interesująco dla MSP wyglądają założenia programu 

operacyjnego „Inteligentny rozwój" (PO IR), który  w nowej perspektywie finansowej zastąpi 

program operacyjny „Innowacyjna gospodarka". Na jego finansowanie ma zostać przeznaczone 

ponad 8,5 mld euro. Celem PO IR jest zainteresowanie przedsiębiorców opracowywaniem, 

wykorzystywaniem i inwestowaniem w nowe technologie. Na dofinansowanie mogą liczyć 

projekty dotyczące: 

  uzyskania ochrony praw własności przemysłowej, 

  podjęcia współpracy pomiędzy przedsiębiorcami bądź pomiędzy przedsiębiorcami,  

a ośrodkami badawczymi  w celu rozpowszechniania lub opracowywania nowych technologii, 

  inwestycje w infrastrukturę towarzyszącą tworzeniu lub wdrażaniu nowych technologii, 

  uczestnictwa innowacyjnych przedsiębiorców w projektach międzynarodowych i ułatwienie 

innowacyjnym przedsiębiorcom wejścia na rynki międzynarodowe. 

Projekty, które będą finansowane w ramach PO IR, powinny pozwolić MSP na uzyskanie 

największej ilości środków. Należy zauważyć, iż wprowadzanie innowacji i nowych technologii 

nie jest domeną wyłącznie dużych firm produkcyjnych. Na dofinansowania mogą liczyć również 

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa usługowe. 

Osoby młode (do 29. roku życia), dopiero planujące założyć własną działalność gospodarczą, 

oraz przedsiębiorcy dążący do zwiększenia zatrudnienia będą mogli liczyć na wsparcie  

ze środków programu operacyjnego „Wiedza, edukacja, rozwój" (PO WER). Na jego 

finansowanie planowane jest przeznaczenie prawie 4,5 mld euro. 

Jest to jednak program kierowany głównie do organów administracji, instytucji publicznych oraz 

przedsiębiorstw społecznych. Dlatego jedynie niewielka część projektów realizowanych  

w ramach PO WER okaże się atrakcyjna dla MSP. 

Przedsiębiorcy działający na terenie województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, 

świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego mogą liczyć na uzyskanie środków unijnych  

z programu operacyjnego „Polska wschodnia"  (PO PW). Na dodatkowe środki mogą liczyć 

zarówno nowe przedsiębiorstwa, jak i przedsiębiorcy zamierzający zwiększyć swoją obecność 

na rynku poprzez podjęcie współpracy  z innymi firmami, tak regionalnymi, jak i działającymi 

za granicą. Środki z PO PW powinny być najłatwiej dostępne  dla MSP, co może korzystnie 

wpłynąć na rozwój gospodarczy województw objętych tym programem. 

Ponadto przedsiębiorcy telekomunikacyjni powinni śledzić projekty proponowane w ramach 

programu operacyjnego „Polska cyfrowa" (POPC). 

Obecny przestój w przyznawaniu środków unijnych  z programów operacyjnych nie powinien 

być odczuwalny  dla MSP. Firmy tej wielkości raczej nie uwzględniają dotacji unijnych w swoich 

planach budżetowych. Natomiast nowa perspektywa 2014–2020 stanowi niewątpliwą szansę na 

rozwój wielu przedsiębiorstw. Zwłaszcza firm stawiających  na innowacyjność i nowe 

technologie oraz przedsiębiorstw działających w regionach objętych PO PW. 

 


