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Z	poczàtkiem	roku	2007	rozpoczà∏	si´	nowy	okres	pro-
gramowania	 pomocy	 ze	 Êrodków	 Unii	 Europejskiej.	
W	 latach	 2007-2013	 Polska	 b´dzie	 najwi´kszym	 be-
neficjentem	 pomocy	 w	 ramach	 wspólnotowej	 polityki	
spójnoÊci.	Z	funduszy	strukturalnych:	Europejskiego	Fun-
duszu	Rozwoju	Regionalnego	 i	Europejskiego	Funduszu	
Spo∏ecznego	oraz	z	Funduszu	SpójnoÊci	do	naszego	kraju	
trafi	67,3	mld	EUR.	

Je˝eli	dodamy	do	tego	13,9	mld	EUR	z	bud˝etu	na	 re-
alizacj´	 w	 Polsce	 projektów	 z	 zakresu	 polityki	 rol-
nej	 i	 rybackiej,	 kwota	 ta	 wzroÊnie	 do	 81,2	 mld	 EUR.		
Po	uwzgl´dnieniu	zasady	wspó∏finansowania	programów	
unijnych	 Êrodkami	 krajowymi	 mo˝emy	 powiedzieç,	 ˝e		
w	najbli˝szych	latach	na	terenie	Polski	b´dà	realizowane	
projekty	o	wartoÊci	ponad	100	mld	EUR.	

W	praktyce	nowy	okres	realizacji	polityki	spójnoÊci	to	nie	
tylko	nowy	bud˝et	na	finansowanie	dzia∏aƒ	rozwojowych	
w	krajach	cz∏onkowskich,	ale	równie˝	nowe	zasady	ubie-
gania	si´	o	wsparcie	finansowe	z	funduszy	unijnych.

W	celu	pokazania	mo˝liwoÊci	i	zasad	otrzymania	pomo-
cy	finansowej	ze	Êrodków	publicznych	w	ciàgu	kolejnych	
siedmiu	 lat	 przygotowaliÊmy	 dla	 Paƒstwa	 krótki	 prze-
wodnik,	który	przybli˝a	problematyk´	funduszy	unijnych	
oraz	zawiera	informacje	o	êród∏ach	wsparcia.	Przewodnik	
skierowany	jest	przede	wszystkim	do	biznesowych	i	kor-
poracyjnych	Klientów	Banku	Pekao	S.A.	

W	 przewodniku	 znajdà	 Paƒstwo	 równie˝	 informacje,	
w	jaki	sposób	Bank	Pekao	S.A.	mo˝e	Paƒstwa	wesprzeç	
w	procesie	aplikowania	o	Êrodki	UE.	Nasza	ch´ç	podziele-
nia	si´	wiedzà	wynika	z	dotychczasowego	doÊwiadczenia	
we	wspieraniu	Klientów	w	procesie	absorpcji	funduszy	UE	
w	latach	2004-2006.

Mamy	nadziej´,	̋ e	informacje,	jakie	Paƒstwo	znajdà	w	po-	
radniku,	oka˝à	si´	przydatne	w	codziennej	pracy.
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UE15	–	stare	kraje	UE
UE11	–	nowe	kraje	UE,	tj.	przyj´te	w	2004	r.	i	2007	r.		
(bez	Polski)
Polska

      Rys. 1.  Bud˝et UE na polityk´ spójnoÊci gospodarczej 
i spo∏ecznej z podzia∏em na kraje



Podstawy prawne
 
Zasady	 przygotowywania	 i	 realizacji	 programów	 finan-
sowanych	z	funduszy	strukturalnych	sà	okreÊlone	w	sze-
regu	 aktów	 prawnych.	 Najwa˝niejszym	 unijnym	 aktem	
prawnym	jest	rozporzàdzenie	Rady (WE) nr 1083 z dnia 
11 lipca 2006 r., ustanawiajàce przepisy ogólne dotyczàce 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europej-
skiego Funduszu Spo∏ecznego oraz Funduszu SpójnoÊci 
i uchylajàce rozporzàdzenie nr 1260/1999. Po	 stronie	
polskiej	 najwa˝niejszym	 aktem	 prawnym	 jest	 Ustawa 
z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju.

Bud˝et na polityk´ spójnoÊci 

Bud˝et	 Unii	 Europejskiej	 na	 lata	 2007-2013	 zak∏ada	
wydatki	 w	 kwocie	 ponad	 860	 mld	 EUR.	 Najwi´cej	
Êrodków	 przeznaczonych	 jest	 na	 finansowanie	 wspól-
nej	 polityki	 rolnej	 (371	 mld	 EUR).	 Polityka	 spójnoÊci		
z	bud˝etem	w	wysokoÊci	ponad	307	mld	EUR	znajduje	
si´	na	drugim	miejscu	pod	wzgl´dem	wielkoÊci	Êrodków.	
	

Cele polityki spójnoÊci

G∏ównym	 celem	 polityki	 spójnoÊci	 jest	 zmniejszenie	
dysproporcji	 gospodarczych,	 spo∏ecznych	 i	 terytorial-
nych	krajów	i	regionów	UE.	Tak	wyznaczony	cel	g∏ówny	
b´dzie	realizowany	przez	trzy	cele	szczegó∏owe	polityki	
spójnoÊci	spo∏eczno-gospodarczej	na	lata	2007-2013:

	

1. Konwergencja	 –	 poniewa˝	 wraz	 z	 rozszerzeniem	
	 Unii	Europejskiej	w	roku	2004	i	2007	ró˝nice	w	pozio-	
	 mie	rozwoju	pomi´dzy	regionami	Wspólnoty	znaczàco	
	 si´	zwi´kszy∏y,	priorytetem	sà	dzia∏ania	majàce	przy-	
	 spieszyç	 wzrost	 najs∏abiej	 rozwini´tych	 paƒstw	
	 i	 regionów	 UE	 (i	 w	 konsekwencji	 zmniejszyç	
	 wyst´pujàce	 ró˝nice	 rozwojowe).	 Cel	 ten	 b´dzie	
	 realizowany	 m.in.	 poprzez	 inwestycje	 w	 infrastruk-	
	 tur´	 i	 ludzi,	 wspieranie	 innowacji	 i	 spo∏eczeƒstwa	
	 opartego	 na	 wiedzy,	 ochron´	 Êrodowiska	 oraz	
	 sprawnà	administracj´.	

2. KonkurencyjnoÊç regionalna i zatrudnienie	 –	 drugi	
	 z	 celów	 polityki	 spójnoÊci	 jest	 realizowany	 w	 tych	
	 regionach,	 które	 nie	 sà	 obj´te	 celem Konwergencja. 
	 S∏u˝yç	ma	 on	 wzmocnieniu	 regionalnej	 konkurencyj-	
	 noÊci	oraz	zwi´kszeniu	zatrudnienia	w	tych	regionach.	
	 Jako	 instrumenty	 s∏u˝àce	 realizacji	 celu	 rozporzà-	
	 dzenie	 wymienia	 m.in.	 inwestycje	 w	 kapita∏	 ludzki,		
	 przedsi´biorczoÊç,	innowacyjnoÊç	spo∏ecznà.	

3. Europejska wspó∏praca terytorialna	 –	 obejmuje		
	 umacnianie	 wspó∏pracy	 przygranicznej,	 transnarodo-	
	 wej	oraz	mi´dzyregionalnej.	

Bud˝et	 polityki	 spójnoÊci	 zosta∏	 nieproporcjonalnie	 po-
dzielony	 na	 realizacj´	 powy˝szych	 celów.	 Najwi´kszy	
udzia∏	w	bud˝ecie	ma	cel	1.
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1.       Podstawowe informacje o zasadach 
funkcjonowania funduszy UE w Polsce 
w latach 2007-2013



Instrumenty polityki spójnoÊci

W	 rozpocz´tym	 okresie	 realizacji	 polityki	 spójnoÊci	
ograniczono	 liczb´	 funduszy	 strukturalnych	 do	 dwóch:	
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	
(EFRR)	 i	Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego	 (EFS).	
Dodatkowo	 do	 instrumentów	 finansowych	 polityki	
spójnoÊci	zalicza	si´	Fundusz SpójnoÊci	(FS).	Wa˝nà	rol´	
w	 finansowaniu	 polityki	 strukturalnej	 odgrywa	 równie˝	

Europejski	Bank	 Inwestycyjny.	Ka˝demu	z	 trzech	 celów	
polityki	 spójnoÊci	 przyporzàdkowany	 jest	 odpowiedni	
finansowy	 instrument.	 Fundusze	 strukturalne:	 EFRR	
i	EFS	oraz	FS	s∏u˝à	 realizacji	 celu	Konwergencja.	EFRR	
oraz	 EFS	 finansujà	 cel	 KonkurencyjnoÊç	 regionalna	
i	 zatrudnienie.	 Cel	 Europejska	 wspó∏praca	 terytorialna	
jest	z	kolei	wspierany	wy∏àcznie	ze	Êrodków	EFRR.

Rys. 2. Struktura bud˝etu polityki spójnoÊci wg celów szczegó∏owych
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Konwergencja

KonkurencyjnoÊç

Wspó∏praca	terytorialna

	 Cel	 Fundusz
	

	 	 EFRR

	 Konwergencja	 EFS

	 	 FS

	 	
	 KonkurencyjnoÊç	 EFRR
	 regionalna	i	zatrudnienie	 	 	
	 	 EFS	 	

	 Europejska	wspó∏praca	terytorialna	 EFRR



Generalne zasady zarzàdzania pomocà unijnà

Istnieje	 kilka	 generalnych	 zasad,	 które	 muszà	 byç	
uwzgl´dnione	 zarówno	 przez	 Komisj´	 Europejskà,	
jak	 i	 przez	 kraje	 cz∏onkowskie	w	procesie	 przygotowy-
wania	i	wdra˝ania	programów	finansowanych	z	funduszy	
strukturalnych	oraz	Funduszu	SpójnoÊci.
Sà	to:
	 •  KomplementarnoÊç	wsparcia	w	stosunku	do	progra-

mów	 realizowanych	w	 poszczególnych	 paƒstwach	
cz∏onkowskich.	

	 •  SpójnoÊç	 wsparcia	 z	 politykami	 wspólnotowymi,		
w	 tym	 zapewnienie,	 i˝	 na	 poziomie	 danego	 kraju	

	 	 	cz∏onkowskiego	 60%	 Êrodków	 w	 ramach	 celu	 1.	
(Konwergencja)	 i	 75%	 Êrodków	w	 ramach	 celu	 2.	
(KonkurencyjnoÊç	regionalna	i	zatrudnienie)	b´dzie	
przeznaczonych	 na	 promowanie	 konkurencyjnoÊci		
i	tworzenie	nowych	miejsc	pracy.	

	 •  Koordynacja	 wsparcia	 z	 innymi	 instrumentami	 fi-
nansowymi.	

	
	 •	 	ZgodnoÊç	 wsparcia	 z	 postanowieniami	 Traktatu	

oraz	aktami	wykonawczymi	do	Traktatu.

Rys. 3.	Produkt krajowy brutto na jednego mieszkaƒca w latach 2000-2002

Ârednia UE=100
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Finansowaniem	z	funduszy	strukturalnych	w	ramach	celu	
Konwergencja	 mogà	 byç	 obj´te	 regiony	 zdefiniowane	
na	poziomie	NUTS	21,	w	których	produkt	krajowy	brutto	na	
mieszkaƒca	w	latach	2000-2002,	mierzony	wed∏ug	pary-
tetu	si∏y	nabywczej,	by∏	mniejszy	ni˝	75%	Êredniej	unijnej.	
W	przypadku	Polski	ca∏e terytorium jest obj´te celem 

Konwergencja,	 poniewa˝	 wed∏ug	 danych	 Eurostatu	 za	
lata	2000-2002	PKB	na	 jednego	mieszkaƒca	w	ka˝dym	
z	 województw	 by∏	 mniejszy	 ni˝	 75%	 Êredniej	 unijnej	
(obejmujàcej	25	paƒstw)	i	waha∏	si´	od	32,2%	(w	przy-
padku	 woj.	 lubelskiego)	 do	 68,8%	 (w	 przypadku	 woj.	
mazowieckiego)	Êredniej	UE.

1		NUTS	–	czyli	wspólna	klasyfikacja	jednostek	terytorialnych	dla	celów	statystycznych	–	to	trójstopniowy	podzia∏	terytorium	krajów	UE,	majàcy	na	celu	zbie-
ranie	porównywalnych	danych	statystycznych.	W	Polsce	poziom	NUTS	1	to	6	megaregionów,	poziom	NUTS	2	–	16	województw,	NUTS	3	–	45	podregionów.	
Dodatkowo	wyró˝nia	si´	dwa	poziomy	lokalne:	tzw.	LAU	1	i	LAU	2,	w	Polsce	odpowiednio	–	379	powiatów	i	2478	gmin.	



 • Programowanie wsparcia. 

 •  Partnerstwo	 na	 etapie	 przygotowywania		
i	wdra˝ania	programów,	zarówno	na	poziomie	Ko-
misja	 Europejska	 –	 kraj	 cz∏onkowski,	 jak	 i	w	 rela-
cjach	pomi´dzy	poszczególnymi	podmiotami	 kraju	
cz∏onkowskiego.	

	 •  ProporcjonalnoÊç	Êrodków	finansowych	i	zasobów	
administracyjnych	 przeznaczonych	 na	 wdra˝anie		
w	stosunku	do	bud˝etu	programów	operacyjnych.

	 •  Wspó∏zarzàdzanie	 programami	 przez	 kraj	 cz∏on-
kowski	i	Komisj´	Europejskà.

	 	
	 •  DodatkowoÊç	 pomocy	 z	 funduszy	 strukturalnych,	

które	nie	powinny	zast´powaç	Êrodków	publicznych.	

	 •  RównoÊç kobiet i m´˝czyzn	 oraz	 zapobieganie	
wszelkim	formom	dyskryminacji	na	etapie	wdra˝ania	
pomocy.	

	 •	 Zrównowa˝ony rozwój.
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Rys. 4. Dokumenty niezb´dne do wykorzystania pomocy ze Êrodków UE

Programowanie pomocy	

Aby	 mo˝liwe	 by∏o	 finansowanie	 indywidualnych	 pro-
jektów,	dany	kraj	cz∏onkowski	oraz	Komisja	Europejska	
muszà	 przygotowaç	 zestaw	 dokumentów,	 w	 oparciu	
o	które	przekazywane	b´dà	Êrodki	z	funduszy	struktural-
nych	oraz	Funduszu	SpójnoÊci.	Pierwszym	dokumentem	
w	tym	∏aƒcuchu	sà	Strategiczne Wytyczne Wspólnoty	
dla	spójnoÊci.	W	oparciu	o	zapisy	wytycznych	dany	kraj	
cz∏onkowski	 przygotowuje	 Narodowe Strategiczne 
Ramy Odniesienia,	które	zawierajà	krajowà	strategi´	dla	
polityki	 spójnoÊci	 spo∏eczno-gospodarczej.	 Najwa˝niej-
szym	z	punktu	widzenia	beneficjentów	dokumentem	sà	
programy operacyjne,	 które	 przedstawiajà	 prioryteto-
we	obszary	wsparcia	ze	Êrodków	unijnych.

Programy	operacyjne	sà	równie˝	przygotowywane	w	celu	
wykorzystania	Êrodków	dost´pnych	w	ramach	wspólnej	
polityki	rolnej	oraz	polityki	rybo∏ówstwa.



6/20

WysokoÊç pomocy

WysokoÊç	 pomocy	 z	 funduszy	 unijnych	 jest	 uzale˝niona	
mi´dzy	innymi	od	zamo˝noÊci	regionu	korzystajàcego	z	po-
mocy.	 W	 przypadku	 regionów	 zakwalifikowanych	 do	
celu	 Konwergencja	 udzia∏	 funduszy	 strukturalnych	 oraz	
Funduszu	 SpójnoÊci	 w	 finansowaniu	 programów	 ope-
racyjnych	 mo˝e	 wynosiç	 maksymalnie	 85% wydatków 
kwalifikowanych	 (czyli	 takich	 wydatków,	 które	 mocà	
osobnych	przepisów	mogà	byç	finansowane	ze	Êrodków	
pomocowych).

Na	 poziomie	 priorytetów	 programu	 progi	 te	 mogà	
byç	 zdefiniowane	 w	 inny	 sposób,	 pod	 warunkiem	
˝e	 spe∏nione	 zostanie	 kryterium	 maksymalnego	 do-
puszczalnego	 udzia∏u	 funduszy	 w	 finansowaniu	 ca∏ego	
programu	operacyjnego.	W	decyzji	 Komisji	 Europejskiej		
zatwierdzajàcej	 program	 operacyjny	 podana	 b´dzie	
maksymalna	 wielkoÊç	 i	 procentowy	 udzia∏	 poszczegól-
nych	 funduszy	 (strukturalnych	 i	 Funduszu	 SpójnoÊci),	
zarówno	w	odniesieniu	do	ca∏ego	programu	operacyjne-
go,	jak	i	jego	osi	priorytetowych.

JeÊli	 dana	 oÊ	 priorytetowa	 b´dzie	 obejmowaç	 dzia∏ania	
zwiàzane	 z	 pomocà	 publicznà,	 do	 okreÊlenia	 maksy-
malnego	 poziomu	 wsparcia	 b´dà	 mieç	 zastosowanie	
rozporzàdzenia	dotyczàce	pomocy	publicznej.	

Instytucje zaanga˝owane w zarzàdzanie pomocà

W	systemie	zarzàdzania	pomocà	strukturalnà	uczestniczy	
kilka	typów	podmiotów:
	
	 1. Instytucje zarzàdzajàce	–	odpowiedzialne	za	zarzà-	
	 	 dzanie	programami	operacyjnymi.	

	 2.  Instytucje certyfikujàce	–	zajmujàce	si´	poÊwiad-
czaniem	deklaracji	wydatków	 i	wniosków	o	p∏at-	
noÊç	w	stosunku	do	Komisji	Europejskiej.

	
	 3. Instytucje audytowe	 –	 funkcjonalnie	 niezale˝ne	
	 	 od	 dwóch	 ww.	 instytucji,	 odpowiedzialne	 za	
	 	 weryfikowanie	 efektywnoÊci	 dzia∏ania	 systemu	
	 	 zarzàdzania	i	kontroli.	
	
	 4. Instytucje poÊredniczàce	–	zajmujàce	si´	realizacjà	
	 	 cz´Êci	zadaƒ	zwiàzanych	z	wdra˝aniem	programu	
	 	 operacyjnego	(na	mocy	porozumienia	z	 instytucjà	
	 	 zarzàdzajàcà).	
	
	 5. Instytucje wdra˝ajàce	–	odpowiedzialne	za	reali-	
	 	 zacj´	 cz´Êci	 lub	 ca∏oÊci	 priorytetów	 programu	
	 	 operacyjnego.	
	
	 6. Komitety monitorujàce	 –	 zajmujàce	 si´	 monito-	
	 	 rowaniem	realizacji	programów	operacyjnych.

Warto	 podkreÊliç,	 i˝	 system	 zarzàdzania	 jest	 w	 zdecy-
dowanej	 wi´kszoÊci	 tworzony	 przez	 kraj	 cz∏onkowski	
korzystajàcy	 z	 pomocy	 strukturalnej.	 Prawodawstwo	
unijne	definiuje	jedynie	generalne	ramy	i	zasady	takiego	
systemu.



Wprowadzenie

Unia	 Europejska	 rozpocz´∏a	 przekazywanie	 pomocy	
dla	Polski	 ju˝	w	roku	1990.	Poczàtkowo	by∏y	 to	Êrodki	
dost´pne	 w	 ramach	 programów	 przedakcesyjnych:	
PHARE,	 SAPARD	 oraz	 ISPA.	 Po	 wejÊciu	 Polski	 do	 Unii	
Europejskiej	 znaczàco	 rozszerzy∏y	 si´	 mo˝liwoÊci	 reali-
zacji	projektów	ze	wsparciem	finansowym	ze	strony	UE	
ze	wzgl´du	na	dost´p	do	funduszy	strukturalnych.	

W	 latach	 2004-2006	 funkcjonowa∏y	 cztery	 fundu-
sze	 strukturalne:	 Europejski	 Fundusz	 Rozwoju	 Regio-
nalnego,	 Europejski	 Fundusz	 Spo∏eczny,	 Europejski	
Fundusz	 Orientacji	 i	 Gwarancji	 Rolnej	 (Sekcja	 Orienta-
cji)	 i	 Finansowy	 Instrument	 Wspierania	 Rybo∏ówstwa.	
Dodatkowo	 Polska	 otrzyma∏a	 mo˝liwoÊç	 korzystania		

z	Funduszu	SpójnoÊci.	¸àcznie	ze	Êrodków	tych	funduszy	
w	 bud˝ecie	 wspólnotowym	 zapisano	 dla	 Polski	 kwot´	
prawie	13	mld	EUR.

Jak	 ju˝	 wspomnieliÊmy,	 w	 latach	 2007-2013	 Polska	
b´dzie	najwi´kszym	beneficjentem	pomocy	unijnej	prze-	
kazywanej	z	Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio- 
nalnego, Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego	 oraz	
Funduszu SpójnoÊci.	W	porównaniu	z	latami	2004-2006	
ca∏kowita	 alokacja	 dla	 naszego	 kraju	 –	 81,2	 mld	 EUR	
–	wzros∏a	 ponadpi´ciokrotnie,	 a	 Êrednioroczna	 alokacja	
prawie	trzykrotnie.	

Rys. 5. Ârednioroczne alokacje z funduszy UE dla Polski (w mld EUR)

2   . Fundusze UE w Polsce w latach 2007-2013
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Aby	 te	 Êrodki	 mog∏y	 byç	 wykorzystane	 przez	 polskich	
beneficjentów,	 rzàd	 przygotowa∏	Narodowà Strategi´ 
SpójnoÊci	(NSS),	która	okreÊla	priorytety	i	zakres	wyko-
rzystania	 funduszy	 strukturalnych	 oraz	 Funduszu	 Spój-
noÊci	w	 ramach	 bud˝etu	Wspólnoty	 na	 lata	 2007-2013.	
Za∏o˝enia	NSS	b´dà	realizowane	za	pomocà	6	Programów	

Operacyjnych	 (PO)	 zarzàdzanych	 centralnie	 przez	
Ministerstwo	 Rozwoju	 Regionalnego	 oraz	 za	 pomocà	
16	 Regionalnych	 Programów	 Operacyjnych	 (RPO)	
zarzàdzanych	przez	urz´dy	marsza∏kowskie	poszczegól-
nych	województw.
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Wydatkom	 finansowanym	 w	 ramach	 bud˝etu	 polity-
ki	 spójnoÊci	 b´dà	 towarzyszy∏y	 wydatki	 przeznaczone	
na	 realizacj´	 Wspólnej	 Polityki	 Rolnej	 oraz	 Wspólnej	
Polityki	Rybackiej	ze	Êrodków:	Europejskiego Funduszu 
Rolnego na	 rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	
(EFRROW)	 w	 kwocie	 13,2	 mld	 EUR	 i	 Europejskiego 
Funduszu Rybackiego	(EFR)	w	wysokoÊci	0,7	mld	EUR.	

Pewna	 cz´Êç	 powy˝szych	 Êrodków	 b´dzie	 oferowana	
w	formie	dotacji	na	finansowanie	przedsi´wzi´ç	inwesty-

cyjnych	 podejmowanych	 przez	 przedsi´biorstwa.	 Zgod-
nie	 z	 zasadami	 udzielania	 pomocy	 publicznej	 maksy-	
malny	 poziom	 wsparcia,	 tzw.	 wskaênik	 intensywnoÊci,	
ograniczony	jest	procentowym	udzia∏em	dotacji	w	kosz-	
tach	kwalifikowanych	projektu.	Wskaêniki	intensywnoÊci	
wahajà	 si´	 w	 zale˝noÊci	 od	 wielkoÊci	 przedsi´biorstwa	
i	 zamo˝noÊci	 regionu,	 na	 terenie	 którego	 realizowa-	
ny	 jest	 projekt.	 Wskaêniki	 intensywnoÊci	 dla	 poszcze-	
gólnych	rodzajów	przedsi´biorstw	oraz	 lokalizacji	 inwe-
stycji	przedstawia	poni˝sza	tabela.	

Województwo Du˝e Ârednie Ma∏e (w tym mikro)
	
	 ¸ódzkie
	Ma∏opolskie
	 Lubelskie
	 Podkarpackie
	 Âwi´tokrzyskie	 50%	 60%	 70%
	 Podlaskie
	 Lubuskie
	Opolskie
	 Kujawsko-pomorskie

	Warmiƒsko-mazurskie

	 Âlàskie
	Wielkopolskie
	 Zachodniopomorskie
	 DolnoÊlàskie	 40%	 50%	 60%
	 Pomorskie
	Mazowieckie	(bez	Warszawy)
	w	okresie	1	I	2007	–	31	XII	2010
	M.st.	Warszawa	
	Mazowieckie	(bez	Warszawy)	 30%	 40%	 50%

	w	okresie	1	I	2011	–	31	XII	2013	

	Polityka Fundusz Kwota w mld EUR

	 	 EFRR	

	 Polityka	spójnoÊci	 EFS	 67,3

	 	 FS

	 Wspólna	Polityka	Rolna	 EFRROW	 13,2

	 Wspólna	Polityka	Rybacka	 EFF	 0,7



Przyk∏adowo,	jeÊli	ma∏a	firma	z	Katowic	chce	zrealizowaç	
inwestycj´,	 w	 której	 koszty	 kwalifikowane	 stanowià		
1	 mln	 PLN,	 to	 maksymalna	 wielkoÊç	 wsparcia	 wy-
nosi	 600	 tys.	 PLN	 (1	 mln	 PLN	 x	 60%).	 Gdyby	 ta	 sama	
firma	 chcia∏a	 t´	 samà	 inwestycj´	 realizowaç	 w	 Kra-
kowie,	 mog∏aby	 liczyç	 na	 dotacj´	 w	 wysokoÊci		
700	tys.	PLN	(1	mln	PLN	x	70%).

W	przypadku	wsparcia	udzielanego	ze	Êrodków	EFROW		
pomoc	publiczna	na	przedsi´wzi´cia	inwestycyjne	podejmo-	
wane	 przez	 przedsi´biorstwa	 bran˝y	 rolno-spo˝ywczej	
mo˝e	 byç	 udzielana	 mikro,	 ma∏ym	 i	 Êrednim	 przedsi´-	
biorstwom	w	kwocie	nieprzekraczajàcej	50% oraz	przed-	
si´biorstwom	 Êrednio-du˝ym	w	 kwocie	 nie	wy˝szej	 ni˝	
25%	 wydatków	 kwalifikowalnych.	 Z	 kolei	 w	 przypadku	
EFR	dopuszcza	si´	udzielanie	pomocy	na	przedsi´wzi´cia	
zwiàzane	 z	 przetwórstwem	 rybnym	 ze	 Êrodków	 pub-
licznych	 firmom	 mikro,	 ma∏ym	 i	 Êrednim	 na	 poziomie	
nie	wy˝szym	ni˝	60%	oraz	Êrednio-du˝ym	na	poziomie	nie	
wy˝szym	ni˝	30%	wydatków	kwalifikowalnych.	

W	zwiàzku	z	przywo∏aniem	poj´ç	mikro,	ma∏ego	i	Êred-
niego	 przedsi´biorstwa	 –	 kilka	 s∏ów	 na	 temat	 definicji	
przedsi´biorstw.	

Za	mikroprzedsi´biorc´	uwa˝a	si´	przedsi´biorc´,	który:	
	 •	 	zatrudnia∏	Êredniorocznie	mniej	ni˝	10	pracowników	

oraz	
	 •	 	osiàgnà∏	 roczny	 obrót	 netto	 nieprzekraczajàcy	

równowartoÊci	w	z∏otych	2	mln	EUR	lub	suma	ak-
tywów	 bilansu	 nie	 przekroczy∏a	 równowartoÊci		
w	z∏otych	2	mln	EUR.

Za	ma∏ego	przedsi´biorc´	uwa˝a	si´	przedsi´biorc´,	który:
	 •	 	zatrudnia∏	Êredniorocznie	mniej	ni˝	50	pracowników	

oraz
	 •	 	osiàgnà∏	 roczny	 obrót	 netto	 nieprzekraczajàcy	

równowartoÊci	 w	 z∏otych	 10	 mln	 EUR	 lub	 suma	
aktywów	 bilansu	 nie	 przekroczy∏a	 równowartoÊci		
w	z∏otych	10	mln	EUR.

Za	Êredniego	przedsí biorc´	uwa˝a	sí 	przedsí biorc´,	który:
	 •	 	zatrudnia∏	Êredniorocznie	mniej	ni˝	250	pracowników	

oraz
	 •	 	osiàgnà∏	 roczny	 obrót	 netto	 nieprzekraczajàcy	

równowartoÊci	 w	 z∏otych	 50	 mln	 EUR	 lub	 suma	
aktywów	 bilansu	 nie	 przekroczy∏a	 równowartoÊci		
w	z∏otych	43	mln	EUR.	

Za	 Êrednio-du˝ego	 przedsi´biorc´	 uwa˝a	 si´	 przedsi´-
biorc´,	który:
	 •	 	zatrudnia∏	Êredniorocznie	mniej	ni˝	750	pracowników	

lub

	 •	 	osiàgnà∏	 roczny	 obrót	 netto	 nieprzekraczajàcy	
równowartoÊci	w	z∏otych	200	mln	EUR.	

Za	du˝ego	przedsi´biorc´	uwa˝a	si´	przedsi´biorc´,	który:
	 •	 	zatrudnia∏	Êredniorocznie	wi´cej	ni˝	250	pracowników	

oraz
	 •	 	osiàgnà∏	 roczny	 obrót	 netto	 przekraczajàcy	

równowartoÊç	w	z∏otych	50	mln	EUR	lub	suma	ak-
tywów	bilansu	przekroczy∏a	równowartoÊç	w	z∏otych	
43	mln	EUR,	

	 •	 	ka˝de	 przedsi´biorstwo,	w	 którym	 sektor	 publiczny	
(np.	 Skarb	 Paƒstwa)	ma	wi´cej	 ni˝	 25%	 udzia∏ów	
lub	akcji.	

Dane,	które	sà	u˝ywane	do	przyporzàdkowania	przedsi´-	
biorstwa	 do	 okreÊlonej	 grupy,	 pochodzà	 z	 ostatniego	
zatwierdzonego	 okresu	 obrachunkowego.	 W	 przypadku	
gdy	 na	 koniec	 ostatniego	 roku	 obrotowego	 przedsi´-
biorstwo	 przekracza	 powy˝sze	 progi	 lub	 spada	
poni˝ej	 nich,	 uzyskanie	 lub	 utrata	 statusu	 Êredniego,	
ma∏ego	 lub	mikroprzedsi´biorstwa	 nast´puje	 tylko	 wów-
czas,	 gdy	 zjawisko	 to	 powtórzy	 si´	 w	 ciàgu	 dwóch	
kolejnych	 lat.	Przyk∏adowo,	 jeÊli	dane	przedsi´biorstwo	
w	 ostatnim	 roku	 obrotowym	 spe∏nia	 kryteria	 du˝ego	
przedsi´biorstwa,	 natomiast	 w	 dwóch	 poprzednich	
latach	 obrachunkowych	 by∏o	 zgodne	 z	 definicjà	 firmy	
Êredniej,	 to	 nadal	 b´dzie	 uwa˝ane	 za	 firm´	 Êrednià.	
Dopiero	 kiedy	w	 kolejnym	 roku	 znowu	 b´dzie	 spe∏niaç	
kryteria	 firmy	 du˝ej,	 zostanie	 uznane	 za	 firm´	 du˝à	
(spe∏nianie	 kryterium	 du˝ej	 firmy	 w	 dwóch	 kolejnych	
latach	obrachunkowych).
Wyra˝one	w	euro	wielkoÊci	przelicza	si´	na	z∏ote	wed∏ug	
Êredniego	kursu	og∏aszanego	przez	NBP	w	ostatnim	dniu	
roku	 obrotowego.	 Ârednioroczne	 zatrudnienie	 okreÊla	
si´	 w	 przeliczeniu	 na	 pe∏ne	 etaty,	 bez	 uwzgl´dnienia	
pracowników	 przebywajàcych	 na	 urlopach	 macierzyƒ-
skich	 i	 wychowawczych,	 a	 tak˝e	 zatrudnionych	 w	 celu	
przygotowania	zawodowego.	

Przy	okreÊlaniu	rodzaju	przedsi´biorcy	nale˝y	tak˝e	wziàç	
pod	 uwag´	 powiàzania kapita∏owe i w∏asnoÊciowe,	
które	 mogà	 prowadziç	 do	 tego,	 ˝e	 b´dziemy	 mieli	
do	czynienia	z	przedsi´biorstwem	niezale˝nym, part- 
nerskim	 oraz	 zwiàzanym.	W	 zale˝noÊci	 od	 charakteru	
powiàzaƒ	 w	 celu	 okreÊlenia	 przynale˝noÊci	 przedsi´-
biorstwa	 do	 sektora	 MÂP	 nale˝y	 uwzgl´dniç	 odpo-
wiednie	 dane	 dotyczàce	 poziomu	 zatrudnienia	 i	wiel-	
koÊci	finansowych	przedsi´biorstw	zale˝nych.
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Charakterystyka programów o zasi´gu krajowym

Poni˝ej	znajdà	Paƒstwo	krótki	opis	programów	operacyj-
nych	zarzàdzanych	centralnie,	ze	Êrodków	których	mogà	
Paƒstwo	otrzymaç	wsparcie	na	 realizacj´	przedsi´wzi´ç	
rozwojowych:
	
 1.	Ze	 Êrodków	 funduszy	 strukturalnych	 i	 Funduszu	
	 	 SpójnoÊci	w	ramach	programów:
	 	 a)	PO Innowacyjna Gospodarka,
	 	 b)	PO Kapita∏ Ludzki,
	 	 c)	PO Rozwój Polski Wschodniej,
	 	 d)	PO Europejska Wspó∏praca Terytorialna,
	 	 e)	PO Infrastruktura i Ârodowisko.
	
 2.	Ze	 Êrodków	 Europejskiego	 Funduszu	 Rolnego	 na	
	 	 rzecz	 Rozwoju	 Obszarów	 Wiejskich	 w	 ramach	
	 	 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.	
	 	
	 3.	Ze	Êrodków	Europejskiego	Funduszu	Rybackiego	
	 	 w	ramach	PO Zrównowa˝ony Rozwój Sektora Rybo- 
  ∏ówstwa i Nadbrze˝nych Obszarów Rybackich.		
	 	
Przedstawione	informacje	dotyczà	bud˝etu	i	celu	programu,	
obszarów	wsparcia,	rodzajów	projektów	i	beneficjentów.

PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA

Bud˝et i cel programu

Program	 o	 bud˝ecie	 9,7	 mld	 EUR,	 w	 tym	 8,3	 mld	 EUR	
z	EFRR,	ukierunkowany	jest	na	rozwój	szeroko	rozumianej	
innowacyjnoÊci	 poprzez	 wsparcie	 bezpoÊrednie	 przed-
si´biorstw,	 instytucji	 otoczenia	 biznesu	 oraz	 jednostek	
naukowych	Êwiadczàcych	przedsi´biorstwom	us∏ugi	o	wy-
sokiej	 jakoÊci,	 a	 tak˝e	wsparcie	 systemowe	 Êrodowiska	
instytucjonalnego	innowacyjnych	przedsi´biorstw.	 	

Obszary wsparcia

W	ramach	programu	wspierane	b´dà	dzia∏ania	z	zakresu	
innowacyjnoÊci	produktowej,	procesowej,	marketingowej	
i	organizacyjnej,	które	w	sposób	bezpoÊredni	lub	poÊredni	
przyczyniajà	si´	do	powstawania	i	rozwoju	innowacyjnych	
przedsi´biorstw	niezale˝nie	od	sektora	czy	bran˝y.

InnowacyjnoÊç	projektów	wspieranych	w	ramach	progra-
mu	 powinna	 mieç	 wymiar	 co	 najmniej	 krajowy	 i/lub	
mi´dzynarodowy.	

BezpoÊrednie	wsparcie	 na	 pokrycie	wydatków	 inwesty-
cyjnych	 przedsi´biorstw	 przewidziano	 w	 nast´pujàcych	
dzia∏aniach	programu:

 •  Dzia∏anie 4.1. – Wsparcie wdro˝eƒ wyników prac B+R		
W	 jego	 ramach	wsparciem	 zostanà	 obj´te	 projek-
ty	 inwestycyjne	 polegajàce	 na	 zakupie	 Êrodków	
trwa∏ych	 lub	 wartoÊci	 niematerialnych	 i	 prawnych	
wraz	 z	 niezb´dnà	 cz´Êcià	 doradczà	 (przy	 czym	
koszty	us∏ug	doradczych	kwalifikuje	si´	do	dofinan-
sowania	wy∏àcznie	w	przypadku	MÂP),	polegajàce	
na	 wdro˝eniu	 wyników	 prac	 B+R	 realizowanych		
w	ramach	dzia∏ania	1.4.	(Projekty	celowe	–	badania	
stosowane,	prace	rozwojowe,	badania	przemys∏owe		
i	przedkonkurencyjne)	 lub	 Inicjatywy	Technologicz-
nej.	

 •  Dzia∏anie 4.2. – Inwestycje zwiàzane z dzia∏alnoÊcià 
B+R w przedsi´biorstwach 

   Przewiduje	ono	wsparcie	projektów	zg∏aszanych	przez	
przedsi´biorstwa,	 grupy	 przedsi´biorstw,	 konsorcja,	
w	 zakresie	 podj´cia	 lub	 rozwoju	 dzia∏alnoÊci	 B+R,		
w	 tym	 przekszta∏cenia	 przedsi´biorcy	 w	 CBR.	 Pro-
jekty	 mogà	 polegaç	 na	 zakupie	 us∏ug	 doradczych	
oraz	 zakupie	 Êrodków	 trwa∏ych	 i	 wartoÊci	 niemate-
rialnych	i	prawnych	zwiàzanych	z	prowadzeniem	prac		
w	 zakresie	 B+R	 w	 przedsi´biorstwach.	 Przy	 czym	
dofinansowaniem	 obj´te	 sà	 koszty	 uczestnictwa		
w	 niezb´dnych	 szkoleniach	wykorzystywanych	wy∏à-
cznie	w	celu	realizacji	projektu.	Poziom	dofinansowa-
nia	w	cz´Êci	inwestycyjnej	zgodny	jest	z	mapà	pomocy	
regionalnej.

 •  Dzia∏anie 4.3. – Kredyt technologiczny	
	 	 	Polega	ono	na	umorzeniu	przez	BGK	cz´Êci	kredytu	

technologicznego,	udzielonego	przez	Bank	Pekao	S.A.	
na	sfinansowanie	inwestycji	polegajàcej	na	wdro˝eniu	
nowej	technologii,	zarówno	w∏asnej,	jak	i	nabytej,	uru-
chomieniu	produkcji	nowych	wyrobów	lub	moderni-
zacji	wyrobów	produkowanych	lub	Êwiadczeniu	no-
wych	us∏ug	w	oparciu	o	t´	technologi´.	Umorzenie	
cz´Êci	kredytu	poprzez	udzielenie	premii	technolo-
gicznej	wynosi	nie	wi´cej	ni˝	1	mln	EUR	oraz	50%	
wartoÊci	udzielonego	kredytu	technologicznego.
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	 •  Dzia∏anie 4.4. – Nowe inwestycje o wysokim po-
tencjale innowacyjnym

	 	 	Wspiera	 ono	 projekty	 przedk∏adane	 przez	
przedsi´biorstwa	produkcyjne	i	us∏ugowe	dokonujàce	
nowych	inwestycji	wraz	z	niezb´dnymi	dla	ich	realiza-
cji	 us∏ugami	 doradczymi	 i	 szkoleniowymi.	 Projekty	
mogà	 polegaç	 na	 nabyciu	 rozwiàzaƒ	 technologicz-
nych	 lub	 organizacyjnych	 stosowanych	 na	 Êwiecie	
nie	d∏u˝ej	ni˝	3	lata.	WysokoÊç	wsparcia	zgodna	jest	
z	mapà	 pomocy	 regionalnej,	 przy	 czym	minimalna	
wartoÊç	wsparcia	to	2,4	mln	PLN,	a	maksymalna	to	
40	mln	PLN	na	cz´Êç	inwestycyjnà	(w	tym	doradz-
two	dla	MÂP)	oraz	1	mln	PLN	na	cz´Êç	szkoleniowà	
(35%	 dla	 du˝ych	 przedsi´biorstw	 oraz	 45%	 dla	
MÂP).	WartoÊç	wydatków	kwalifikowanych	musi	byç	
nie	mniejsza	ni˝	8	mln	PLN	i	nie	wi´ksza	ni˝	160	mln	
PLN.

	 •  Dzia∏anie 4.5. – Wsparcie inwestycji o du˝ym 
znaczeniu dla gospodarki

	 	 	Polega	ono	na	wsparciu	nowych	inwestycji	o	du˝ym	
potencjale	innowacyjnym,	majàcych	istotne	znacze-
nie	 dla	 gospodarki.	W	 ramach	poddzia∏ania 4.5.1. 
(Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym) dofi-
nansowywane	b´dà	inwestycje	podejmowane	przez	
przedsi´biorstwa	 sektora	produkcyjnego	o	 charak-
terze	 innowacyjnym	 (np.	 innowacyjne	 technologie,	
innowacyjne	 produkty,	 wspó∏praca	 z	 krajowymi	
oÊrodkami	 naukowo-badawczymi),	 których	 wydat-
ki	kwalifikowane	sà	nie	mniejsze	ni˝	160	mln	PLN		
i	wià˝à	si´	ze	wzrostem	zatrudnienia	netto	nie	mniej-
szym	 ni˝	 o	 200	 osób.	 A	 w	 ramach	 poddzia∏ania 
4.5.2. (Wsparcie inwestycji w sektorze us∏ug 
nowoczesnych) finansowane	 b´dà	 inwestycje	
przedsi´biorstw	 us∏ugowych,	 których	 efektem	
b´dzie	 wzrost	 zatrudnienia	 netto	 nie	mniejszy	 ni˝		
o	200	osób	 (z	wyjàtkiem	centrów	B+R,	gdzie	mi-
nimalnym	 wymaganym	 pu∏apem	 zatrudnienia	 jest	
10	osób)	i	dotyczà	inwestycji	w	centra	us∏ug	wspól-
nych,	centra	IT,	centra	badawczo-rozwojowe.

Zarzàdzanie

Funkcj´	Instytucji	Zarzàdzajàcej	PO	IG	pe∏niç	b´dzie	Mi-
nisterstwo	 Rozwoju	 Regionalnego,	 a	 zadania	 zwiàzane	
z	 realizacjà	 poszczególnych	 priorytetów	 przekazane		
zostanà	instytucjom	poÊredniczàcym,	czyli	ministerstwom	
odpowiedzialnym	za	dany	sektor.

Beneficjenci 

Z	 instrumentów	przewidzianych	do	 realizacji	w	 ramach	
PO	IG	b´dà	mogli	korzystaç	przedsi´biorcy,	jednostki	sfe-
ry	 badawczo-rozwojowej,	 instytucje	 otoczenia	 biznesu	
oraz	ich	sieci,	jednostki	administracji	centralnej.

PROGRAM OPERACYJNY KAPITA¸ LUDZKI

Bud˝et i cel programu

Z	bud˝etu	programu	w	wysokoÊci	11,5	mld	EUR	(z	cze-
go	9,7	mld	EUR	z	EFS)	finansowane	b´dà	projekty,	które	
umo˝liwià	pe∏ne	wykorzystanie	potencja∏u	zasobów	ludz-
kich	poprzez	wzrost	zatrudnienia	i	potencja∏u	adaptacyj-
nego	 przedsi´biorstw	 i	 ich	 pracowników,	 podniesienie	
poziomu	wykszta∏cenia	spo∏eczeƒstwa,	zmniejszenie	ob-
szarów	wykluczenia	 spo∏ecznego	oraz	budow´	 struktur	
administracyjnych	paƒstwa	dla	powy˝szych	celów.

Obszary wsparcia

Rozwój	zasobów	ludzkich	w	PO	KL	skoncentrowany	jest	
przede	wszystkim	na	obszarach	takich	jak:	zatrudnienie,	
edukacja,	integracja	spo∏eczna,	rozwój	potencja∏u	adap-
tacyjnego	pracowników	 i	przedsi´biorstw,	 rozwój	zaso-
bów	 ludzkich	 na	 terenach	 wiejskich,	 budowa	 sprawnej	
i	 skutecznej	 administracji	 publicznej	wszystkich	 szczeb-
li,	 wdra˝anie	 zasady	 dobrego	 rzàdzenia	 oraz	 promocja	
zdrowia	zasobów	pracy.

Przedsi´biorstwa	mogà	 liczyç	na	otrzymanie	dofinanso-	
wanych	us∏ug	szkoleniowych	i	doradczych	w	ramach	m.in.	
nast´pujàcych	dzia∏aƒ:

	 •		Dzia∏anie 2.1. – Rozwój kadr nowoczesnej gospo-
darki

	 	 	Oferuje	 m.in.	 wsparcie	 na	 projekty	 szkoleniowe	
polegajàce	 na	 organizacji	 szkoleƒ	 ponadregional-
nych	o	charakterze	otwartym	lub	zamkni´tym	oraz	
studiów	podyplomowych	na	rzecz	przedsi´biorców	
i	 ich	pracowników.	Uprawnione	do	otrzymania	po-
mocy	sà	wszystkie	przedsi´biorstwa,	niezale˝nie	od	
wielkoÊci.
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 •  Dzia∏anie 2.2. – Wsparcie dla systemu adapta-
cyjnoÊci kadr

	 	 	Polega	 na	 poprawie	 jakoÊci	 us∏ug	 doradczych	
i	 szkoleniowych	 przez	 instytucje	 wspierajàce	
przedsi´biorczoÊç	poprzez	podnoszenie	kwalifikacji	
osób	tam	zatrudnionych.

	 •  Dzia∏anie 8.1. – Rozwój pracowników i przedsi´-
biorstw w regionie	

	 	 	Przewiduje	 wsparcie	 projektów	 szkoleniowych	
polegajàcych	 na	 organizacji	 szkoleƒ	 regionalnych		
o	charakterze	otwartym	 lub	zamkni´tym	oraz	pro-
jektów	 doradczych	 z	 zakresu	 ekonomii,	 finansów		
i	 rachunkowoÊci,	 a	 tak˝e	zmian	profilu	dzia∏alnoÊci	
firmy	na	 rzecz	przedsi´biorców	 i	 ich	pracowników.	
Zakres	oferowanych	 szkoleƒ	 i	 doradztwa	powinien	
wynikaç	z	po˝àdanego	kierunku	rozwoju	gospodarki	
regionu.

Zarzàdzanie

Funkcj´	 Instytucji	 Zarzàdzajàcej	 PO	 KL	 pe∏niç	 b´dzie	
Ministerstwo	 Rozwoju	 Regionalnego.	 Wsparcie	 dzia∏aƒ	
zwiàzanych	z	podniesieniem	efektywnoÊci	struktur	i	sys-	
temów	 instytucjonalnych	 realizowane	 b´dzie	 central-
nie,	 natomiast	 wsparcie	 dla	 osób	 i	 grup	 spo∏ecznych	
wdra˝ane	 b´dzie	 na	 poziomie	 regionalnym.	W	 zwiàzku	
z	tym	zadania	zwiàzane	z	realizacjà	poszczególnych	prio-
rytetów	przekazane	zostanà	instytucjom	poÊredniczàcym	
–	 ministerstwom	 odpowiedzialnym	 za	 danà	 dziedzin´	
lub	urz´dom	marsza∏kowskim.

Beneficjenci 

W	celu	uzyskania	wsparcia	ze	Êrodków	PO	KL	nast´pujàce	
podmioty	 b´dà	 mog∏y	 przedk∏adaç	 swoje	 projekty:	 in-
stytucje	 rynku	 pracy,	 instytucje	 szkoleniowe,	 jednostki	
administracji	 rzàdowej	 i	 samorzàdowej,	 przedsi´biorcy,	
instytucje	 otoczenia	 biznesu,	 organizacje	 pozarzàdowe,	
instytucje	systemu	oÊwiaty	i	szkolnictwa	wy˝szego.

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA 
I ÂRODOWISKO

Bud˝et i cel programu

Program	Operacyjny	Infrastruktura	i	Ârodowisko	(PO	IÂ)	
jest	 programem	 najwi´kszym	 ze	 wzgl´du	 na	 wysokoÊç	

bud˝etu	 –	 ponad	 36	mld	 EUR	 (z	 czego	 27,8	mld	 EUR	
to	 Êrodki	 z	 Funduszu	SpójnoÊci	 i	 Europejskiego	Fundu-
szu	 Rozwoju	 Regionalnego).	 G∏ównym	 celem	 progra-
mu	 jest	 podniesienie	 atrakcyjnoÊci	 inwestycyjnej	 Polski	
i	jej	regionów	poprzez	rozwój	infrastruktury	technicznej	
przy	równoczesnej	ochronie	i	poprawie	stanu	Êrodowiska,	
zdrowia,	zachowaniu	to˝samoÊci	kulturowej	i	rozwijaniu	
spójnoÊci	terytorialnej.	

Obszary wsparcia

W	ramach	programu	wspierane	sà	projekty	o	krajowym	
lub	ponadregionalnym	wymiarze	w	ramach	nast´pujàcych	
sektorów:	 transport,	 ochrona	 Êrodowiska,	 energety-
ka,	 kultura,	 szkolnictwo	wy˝sze	 oraz	 ochrona	 zdrowia.	
BezpoÊrednie	wsparcie	 du˝ych	 przedsi´biorstw	przewi-
dziano	w	priorytecie	IV	i	polega	ono	na	dofinansowaniu	
inwestycji	prowadzàcych	do	redukcji	emisji	zanieczyszczeƒ	
do	 Êrodowiska.	W	 priorytecie	 IX	wspierane	 b´dzie	wy-
twarzanie	biopaliw	i	energii	ze	êróde∏	odnawialnych.	

Zarzàdzanie 

Funkcj´	 Instytucji	 Zarzàdzajàcej	 PO	 IG	 pe∏niç	 b´dzie	
Ministerstwo	Rozwoju	Regionalnego,	przy	czym	zadania	
zwiàzane	z	 realizacjà	poszczególnych	priorytetów	prze-
kazane	zostanà	 instytucjom	poÊredniczàcym,	czyli	mini-
sterstwom	odpowiedzialnym	za	dany	sektor.

Beneficjenci

Ze	 wzgl´du	 na	 szeroki	 zakres	 programu	 beneficjen-
tami	 pomocy	 –	w	 zale˝noÊci	 od	priorytetu	 –	mogà	byç	
ró˝ne	 podmioty.	 G∏ównymi	 beneficjentami	 sà	 jednostki	
samorzàdowe,	 ich	zwiàzki,	podmioty	 Êwiadczàce	us∏ugi	
z	 zakresu	 zadaƒ	 w∏asnych	 jednostek	 samorzàdu	 tery-
torialnego	 oraz	 instytucje	 odpowiedzialne	 za	 realizacj´	
projektów	infrastrukturalnych	–	m.in.:
	
	 •		Generalna	Dyrekcja	Dróg	Krajowych	i	Autostrad,	PKP	

PLK	S.A.,	 przedsi´biorstwa	kolejowych	przewozów	
pasa˝erskich,	podmioty	zarzàdzajàce	portami	 lotni-
czymi	–	w	przypadku	projektów	transportowych,	

	
	 •		Regionalne	 Zarzàdy	 Gospodarki	 Wodnej	 i	 Krajowy	

Zarzàd	 Gospodarki	 Wodnej,	 Wojewódzkie	 Zarzàdy	
Urzàdzeƒ	i	Melioracji	Wodnej	–	w	przypadku	projek-
tów	bezpieczeƒstwa	ekologicznego,

12/20



	

	 •	przedsí biorcy	–	w	przypadku	projektów	w	priorytecie	IV,
	
	 •		przedsi´biorstwa	energetyczne	–	w	przypadku	pro-

jektów	w	sektorze	energetycznym,
	
	 •		zak∏ady	 opieki	 zdrowotnej	 –	 w	 przypadku	 sektora	

opieki	zdrowotnej.

Powy˝sza	 lista	 nie	 wymienia	 wszystkich	 podmiotów	
mogàcych	 ubiegaç	 si´	 o	 wsparcie	 –	 szczegó∏owy	 wy-
kaz	 beneficjentów	 zawarty	 jest	 w	 opisie	 priorytetów	
programu	 operacyjnego.	 Poniewa˝	 wi´kszoÊç	 projek-
tów	 (ich	wartoÊç	 stanowi	 oko∏o	 86%	 Êrodków	 progra-
mu)	 uzyska	 finansowanie	 w	 trybie	 pozakonkursowym,	
w	 praktyce	 g∏ówni	 beneficjenci	 programu	 to	 podmioty	
odpowiedzialne	za	realizacj´	projektów	z	listy	indykatyw-
nej	projektów	PO	IÂ.

Zdecydowana	wi´kszoÊç	z	Paƒstwa	–	naszych	Klientów	
–	ma	mo˝liwoÊç	staç	si´	beneficjentami	poÊrednimi	po-
mocy	dost´pnej	w	 ramach	 tego	programu,	pełniàc	 rol´	
wykonawcy,	 dostawcy,	 us∏ugodawcy	 na	 rzecz	 pod-	
miotów	 korzystajàcych	 bezpoÊrednio	 ze	 wsparcia.	
W	takiej	sytuacji	mo˝emy	Paƒstwu	zaoferowaç	gwarancje	
przetargowe	oraz	dobrego	wykonania	umów	(wi´cej	na	
ten	temat	w	cz´Êci	poÊwi´conej	ofercie	Banku).

PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI 
WSCHODNIEJ

Bud˝et i cel programu

Na	 realizacj´	 programu	 przeznaczone	 zosta∏o	 2,7	 mld	
EUR	 (z	 czego	 2,3	 mld	 EUR	 to	 Êrodki	 Europejskiego	
Funduszu	 Rozwoju	 Regionalnego).	 Bud˝et	 ten	 –	 prze-
znaczony	 na	 finansowanie	 projektów,	 których	 celem	
jest	 przyspieszenie	 rozwoju	 spo∏eczno-gospodarczego	
–	 został	 podzielony	 pomi´dzy	 pi´ç	 województw	 Polski	
Wschodniej:

	 •	lubelskie	–	508,57	mln	EUR,

	 •	podkarpackie	–	487,48	mln	EUR,

	 •	podlaskie	–	386,86	mln	EUR,

	 •	Êwi´tokrzyskie	–	375,30	mln	EUR,

	 •	warmiƒsko-mazurskie	–	447,37	mln	EUR.

Obszary wsparcia

Ze	Êrodków	programu	finansowane	sà	projekty	przedk∏a-
dane	w	ramach	nast´pujàcych	priorytetów:
	

	 I.	 Nowoczesna	 gospodarka	 (infrastruktura	 uczelni,	
	 	 spo∏eczeƒstwa	informacyjnego,	wsparcie	innowacji,	
	 	 promocja	i	wspó∏praca).	
	 II.	 Wojewódzkie	 oÊrodki	 wzrostu	 (rozwój	 funkcji	
	 	 metropolitalnych	 miast	 wojewódzkich	 –	 system	
	 	 miejskiego	 transportu	 zbiorowego,	 infrastruktura	
	 	 turystyki	kongresowej	i	targowej).	
	 III.	Infrastruktura	transportowa	(rozwój	powiàzaƒ	ko-	
	 	 munikacyjnych	województw	wschodnich).	
	 IV.	Pomoc	techniczna.

Zarzàdzanie

Funkcj´	Instytucji	Zarzàdzajàcej	PO	IG	pe∏niç	b´dzie	Mini-
sterstwo	Rozwoju	Regionalnego.

Beneficjenci

Wszystkie	projekty	w	programie	wybierane	 sà	w	 trybie	
pozakonkursowym,	 a	 g∏ównymi	 beneficjentami	 progra-
mu	 sà	 jednostki	 samorzàdu	 terytorialnego,	 uczelnie,	
przedsi´biorcy,	instytucje	otoczenia	biznesu	i	GDDKiA.

PROGRAMY W RAMACH CELU EUROPEJSKA 
WSPÓ¸PRACA TERYTORIALNA 

Bud˝et i cel programu

W	latach	2007-2013	w	Polsce	realizowane	b´dà	progra-
my	 wspó∏pracy	 przygranicznej,	 transnarodowej	 i	 mi´dzy-	
regionalnej	 w	 ramach	 celu	 Europejska	 wspó∏praca	
terytorialna	 i	 bud˝etu	 w	 wysokoÊci	 557,8	 mln	 EUR.	
Celem	 programu	 jest	 promocja	 i	 realizacja	 wspólnych	
projektów	 o	 charakterze	 mi´dzynarodowym	 na	 teryto-
rium	ca∏ej	Unii	Europejskiej.

Obszary wsparcia

Programy wspó∏pracy przygranicznej	 ukierunkowane	
sà	 na	 rozwijanie	wspólnych	 inicjatyw	 lokalnych	 i	 regio-
nalnych	 i	 realizowane	sà	na	terytorium	Polski	 i	Niemiec	
(woj.	zachodniopomorskie	–	Meklemburgia,	woj.	lubuskie	
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–	Brandenburgia,	woj.	lubuskie	i	dolnoÊlàskie	–	Saksonia),	
Polski	i	Czech,	Polski	i	S∏owacji,	Polski	i	Litwy	oraz	Polski	
i	grupy	paƒstw	po∏udniowego	Ba∏tyku.

Celem	 programów wspó∏pracy transnarodowej	 jest	
integracja	 terytorialna	Unii	 Europejskiej	 poprzez	wspie-
ranie	dost´pnoÊci	i	zrównowa˝onego	rozwoju	obszarów	
miejskich,	innowacyjnoÊci	oraz	ochrony	Êrodowiska	natu-
ralnego.	Na	terytorium	Polski	realizowane	sà	dwa	progra-
my:	Region	Morza	Ba∏tyckiego	oraz	Europa	Ârodkowa.

W	 ramach	 wspó∏pracy mi´dzyregionalnej	 realizo-
wany	 b´dzie	 Program	 Wspó∏pracy	 Mi´dzyregionalnej,	
obejmujàcy	 ca∏e	 terytorium	 Unii	 Europejskiej,	 a	 umo˝-
liwiajàcy	 wymian´	 doÊwiadczeƒ	 i	 najlepszych	 praktyk	
w	zakresie	m.in.	wspierania	innowacyjnoÊci	i	gospodarki	
opartej	na	wiedzy	oraz	ochrony	Êrodowiska.

Beneficjenci

Beneficjentami	 pomocy	 w	 ramach	 powy˝szych	 pro-
gramów	 mogà	 byç	 m.in.	 nast´pujàce	 podmioty:	 jed-
nostki	 samorzàdu	 terytorialnego	 wszystkich	 szczebli,	
pozarzàdowe	 organizacje	 non	 profit,	 izby	 gospodarcze,	
handlowe	i	rzemieÊlnicze,	szko∏y	wy˝sze,	instytucje	pub-
liczne	 prowadzàce	 dzia∏alnoÊç	 edukacyjnà,	 badawczà,	
instytucje	kultury,	koÊcio∏y	i	zwiàzki	wyznaniowe,	eurore-
giony,	instytuty	naukowo-badawcze,	parki	technologicz-
ne,	inkubatory	przedsi´biorczoÊci,	centra	innowacyjnoÊci,	
organizacje	turystyczne,	s∏u˝by	ratownicze.

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
2007-2013

Bud˝et i cel programu

Program,	którego	bud˝et	wynosi	17,2	mld	EUR	(z	czego	
13,2	mld	EUR	to	Êrodki	EFRROW),	ukierunkowany	 jest	
na	popraw´	warunków	̋ ycia	i	pracy	na	obszarach	wiejskich	
poprzez	wzmocnienie	ekonomiczne	gospodarstw	rolnych	
i	 wzrost	 konkurencyjnoÊci	 sektora	 rolno-spo˝ywczego	
z	 jednoczesnym	 zapewnieniem	 instrumentów	 na	 rzecz	
ró˝nicowania	 dzia∏alnoÊci	 gospodarczej	 w	 kierunku	 po-	
zyskania	 i	 stworzenia	 alternatywnych	 êróde∏	 dochodów	
mieszkaƒców	wsi.

Obszary wsparcia

Cel	g∏ówny	programu	realizowany	jest	przez	finansowa-
nie	 projektów	 podejmowanych	 w	 ramach	 czterech	 osi	
priorytetowych:

	 I.	 Poprawa	konkurencyjnoÊci	sektora	rolnego	i	leÊnego.

	 II.	 Poprawa	Êrodowiska	naturalnego	i	obszarów	wiejskich.

	 III.		JakoÊç	˝ycia	na	obszarach	wiejskich	 i	 ró˝nicowanie	
gospodarki	wiejskiej.

	 IV.	Leader.

Podmioty	prowadzàce	dzia∏alnoÊç	gospodarczà	o	charak-
terze	pozarolniczym	powinny	byç	szczególnie	zaintereso-
wane	nast´pujàcymi	schematami	wsparcia:

	 •	 	Dzia∏aniem 1.5. – Zwi´kszanie wartoÊci dodanej 
podstawowej produkcji rolnej i leÊnej

	 	 	Z	jego	Êrodków	mikro,	ma∏e,	Êrednie	i	Êrednio-du˝e	
przedsi´biorstwa	mogà	pozyskaç	dofinansowanie	na	
realizacj´	 przedsi´wzi´ç	 inwestycyjnych	 zwiàzanych		
z	 prowadzeniem	 przez	 te	 przedsi´biorstwa	 prze-
twórstwa	 produktów	 rolnych	 lub	 wprowadzeniem	
tych	 produktów	do	 obrotu	 hurtowego.	Maksymal-
na	 wysokoÊç	 pomocy	 mo˝e	 wynosiç	 20	 mln	 PLN	
(lub	 30	 mln	 PLN	 w	 przypadku	 przedsi´biorstw	
wielozak∏adowych)	 i	 nie	 mo˝e	 przekroczyç	 50%		
w	przypadku	firm	 sektora	MÂP	oraz	25%	w	przy-
padku	firm	Êrednio-du˝ych.

	 •	 	Dzia∏aniem 3.1. – Ró˝nicowanie w kierunku dzia∏al-
noÊci nierolniczej

	 	 	W	 jego	 ramach	 rolnik,	 jego	ma∏˝onek	 lub	 domow-
nik	mo˝e	pozyskaç	dofinansowanie	w	maksymalnej	
wysokoÊci	 100	 tys.	 PLN	 i	 jednoczeÊnie	 50%	 kosz-
tów	 kwalifikowanych	 na	 rozpocz´cie	 lub	 rozwój	
pozarolniczej	 dzia∏alnoÊci	 gospodarczej	 polegajàcej	
na	 Êwiadczeniu	 us∏ug	 na	 rzecz	 gospodarstw	 rol-
nych,	leÊnictwa	lub	ludnoÊci,	drobnej	wytwórczoÊci,	
rzemios∏a	lub	r´kodzielnictwa,	robót	i	us∏ug	budow-
lanych	oraz	instalacyjnych,	us∏ug	turystycznych	oraz	
zwiàzanych	ze	sportem,	rekreacjà	 i	wypoczynkiem,	
us∏ug	 transportowych,	 komunalnych,	 przetwór-
stwa	 produktów	 rolnych	 lub	 jadalnych	 produktów
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	 	 	leÊnych,	 magazynowania	 lub	 przechowywania	 to-
warów,	 wytwarzania	 materia∏ów	 energetycznych		
z	biomasy,	rachunkowoÊci,	doradztwa	lub	us∏ug	infor-
matycznych.

	 •  Dzia∏aniem 3.4. – Tworzenie i rozwój mikroprzed-
si´biorstw

	 	 	W	jego	ramach	mikroprzedsi´biorstwa	mogà	otrzy-
maç	maksymalnie	500	tys.	PLN	i	nie	wi´cej	ni˝	50%	
wydatków	 kwalifikowanych	 zwiàzanych	 z	 tworze-
niem	 lub	 rozwijaniem	przedsi´biorstwa.	Warunkiem	
otrzymania	 wsparcia	 jest	 prowadzenie	 dzia∏alnoÊci		
gospodarczej	 przyczyniajàcej	 si´	 do	 zrównowa˝o-
nego	rozwoju	ekonomiczno-spo∏ecznego	obszarów	
wiejskich,	 której	zakres	jest	taki	sam	jak	w	przypadku	
dzia∏ania	3.1.

Zarzàdzanie

Instytucjà	zarzàdzajàcà	programem	jest	Ministerstwo	
Rolnictwa	i	Rozwoju	Wsi.

Beneficjenci

Producenci	rolni,	przedsi´biorstwa	bran˝y	rolno-spo˝ywczej,	
grupy	 producenckie,	 NadleÊnictwa	 Paƒstwowego	 Go-
spodarstwa	 LeÊnego	 Lasy	 Paƒstwowe,	 rolnicy,	ma∏˝on-
kowie	 rolników	 lub	 ich	 domownicy,	 gmina,	 instytucje	
kultury,	 których	 organizatorem	 jest	 jednostka	 samo-
rzàdowa,	 koÊcio∏y	 lub	 zwiàzki	wyznaniowe,	 organizacje	
pozarzàdowe,	mikroprzedsi´biorstwa,	firmy	szkoleniowe.
		

PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWA˚ONY
ROZWÓJ SEKTORA RYBO¸ÓWSTWA 
I NADBRZE˚NYCH OBSZARÓW RYBACKICH

Bud˝et i cel programu

Z	bud˝etu	programu	–	w	wysokoÊci	734	mln	EUR	–	po-
dejmowane	 b´dà	 dzia∏ania	 majàce	 na	 celu	 popraw´	
efektywnoÊci	sektora	rybackiego,	 jego	konkurencyjnoÊci	
oraz	racjonalnà	gospodark´	˝ywymi	zasobami	wód.

Obszary wsparcia

Z	punktu	widzenia	przedsi´biorstw	na	szczególnà	uwag´	
zas∏uguje	dzia∏anie	2.5.	–	realizowane	w	ramach	prioryte-
tu	II	–	Inwestycje w zakresie przetwórstwa i wprowa-
dzania ryb do obrotu,	które	przewiduje	dofinansowanie	
przedsi´wzi´ç	inwestycyjnych	polegajàcych	na:

	 •	 	budowie	 nowych	 i	 modernizacji	 istniejàcych	
zak∏adów	dla	zwi´kszenia	produkcji,

	 •	 	modernizacji	 zak∏adów	 przetwórstwa	 rybnego	
dla	poprawy	warunków	dzia∏ania,

	 •	 	budowie	 nowych	 i	 modernizacji	 istniejàcych	 pla-
cówek	wprowadzajàcych	 do	 obrotu	 produkty	 ryb-
ne	 pochodzàce	 g∏ównie	 z	 morskich	 wy∏adunków	
lokalnych	lub	z	lokalnej	akwakultury.

Pomoc	polega	na	refundacji	cz´Êci	kosztów	kwalifikowal-
nych	inwestycji,	do	wysokoÊci	60%	kosztów	w	przypadku	
firm	mikro	 i	ma∏ych,	a	30%	kosztów	w	przypadku	firm	
Êrednich	i	Êrednio-du˝ych.

Zarzàdzanie

Instytucjà	 zarzàdzajàcà	 programem	 jest	 Ministerstwo	
Rolnictwa	i	Rozwoju	Wsi.

Beneficjenci

Katalog	 podmiotów	 uprawnionych	 do	 otrzymania	 do-
finansowania	 jest	 szeroki	 i	 obejmuje	 m.in.:	 rybaków,	
w∏aÊcicieli	 statków	 rybackich,	 przedsi´biorstwa	 i	 inne	
podmioty	 prowadzàce	 chów	 i	 hodowl´	 ryb	 lub	 innych	
organizmów	 wodnych	 lub	 prowadzàce	 dzia∏alnoÊç	
w	 zakresie	 rybo∏ówstwa	 Êródlàdowego	 lub	 przetwór-
stwa	i	obrotu	produktami	rybo∏ówstwa	i	akwakultury,	lub	
zajmujàce	si´	wprowadzaniem	do	obrotu	produktów	ryb-
nych,	organizacje	producentów	rybnych,	u˝ytkowników/	
dzier˝awców	 infrastruktury	 portowej	 oraz	 podmioty	
zarzàdzajàce	portem	lub	przystanià	rybackà.

REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE

Inaczej	ni˝	w	poprzednich	latach	w	bie˝àcym	okresie	progra-
mowania	znaczna	cz´Êç	Êrodków	unijnych	na	realizacj´	poli-
tyki	spójnoÊci	–	prawie	16	mld	EUR	(23,8%	ca∏oÊci	Êrodków	
przekazanych	Polsce)	–	przekazana	zosta∏a	do	wykorzystania	
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przez	 województwa	 w	 ramach	 Regionalnych	 Programów	
Operacyjnych	 (RPO).	 Jednym	s∏owem	–	system	wdra˝ania	
funduszy	w	znacznym	stopniu	uleg∏	decentralizacji.

Podzia∏ Êrodków na regiony

Przy	 podziale	 Êrodków	 na	 poszczególne	 województwa	
w	ramach	RPO	zastosowano	algorytm	oparty	na	nast´-
pujàcych	kryteriach:
	
	 •		Kryterium	I	–	80%	tych	Êrodków	dzielone	jest	pro-

porcjonalnie	do	 liczby	mieszkaƒców	w	poszczegól-
nych	województwach.	

	 •		Kryterium	 II	 –	 10%	 Êrodków	 dzielone	 jest	 propor-
cjonalnie	do	liczby	mieszkaƒców	w	województwach,		
w	 których	 Êredni	 poziom	 PKB	 na	 mieszkaƒca		

w	 latach	 2001-2003	 by∏	 ni˝szy	 od	 80%	 Êredniego	
poziomu	na	mieszkaƒca	w	kraju.	

	 •	 	Kryterium	 III	 –	10%	Êrodków	wsparcia	przeznaczo-
ne	jest	dla	tych	powiatów,	w	których	Êrednia	stopa	
bezrobocia	w	latach	2003-2005	przekracza∏a	150%	
Êredniej	krajowej.

Podzia∏	Êrodków	pomi´dzy	województwa	zgodnie	z	przy-	
j´tà	29	listopada	2006	r.	Narodowà	Strategià	SpójnoÊci	
(Narodowymi	 Strategicznymi	 Ramami	 Odniesienia)	
jest	zró˝nicowany	 i	waha	si´	od	poziomu	0,43	mld	EUR	
dla	 województwa	 opolskiego	 do	 1,83	 mld	 EUR	 dla	
województwa	 mazowieckiego.	 Powy˝ej	 1	 mld	 EUR	
otrzymajà	 równie˝	 województwa:	 Êlàskie,	 dolnoÊlàskie,	
lubelskie,	 ma∏opolskie,	 podkarpackie,	 wielkopolskie	
i	warmiƒsko-mazurskie.

Rys. 6. Zró˝nicowanie bud˝etu Regionalnych Programów Operacyjnych

RPO ogółem 15,99 mld EUR
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Obszary wsparcia

W	zale˝noÊci	od	regionu	wysokoÊç	Êrodków	przewidzia-
nych	na	wsparcie	danej	dziedziny	jest	ró˝na.	Generalnie	
wÊród	priorytetów	wi´kszoÊci	Regionalnych	Programów	
Operacyjnych	 przewidziano	 wsparcie	 w	 nast´pujàcych	
obszarach:
	
	 •	 infrastruktura	drogowa	i	transportowa,	
	 •	 infrastruktura	ochrony	Êrodowiska	
	 	 i	gospodarka	wodno-Êciekowa,	
	 •	 infrastruktura	edukacyjna,	
	 •	 infrastruktura	dziedzictwa	kulturowego,	
	 	 turystyczna	i	sportowa,	
	 •	 infrastruktura	ochrony	zdrowia	i	spo∏eczna,	
	 •	 infrastruktura	spo∏eczeƒstwa	informacyjnego,	
	 •	bezpoÊrednie	wsparcie	przedsi´biorstw,	

	

	 •	otoczenie	biznesu,	
	 •	 inne	(m.in.	promocja,	badania	naukowe,	administracja).

Zakres	 wsparcia	 oferowany	 przedsi´biorstwom	 ze	 Êrod-
ków	 RPO	 jest	 komplementarny	 w	 stosunku	 do	 tego,	
jaki	 jest	mo˝liwy	 do	 otrzymania	w	 ramach	 programów	
krajowych.	I	tak	w	przypadku	niemal˝e	ka˝dego	progra-
mu	mo˝liwe	jest	otrzymanie	pomocy	m.in.	na	inwestycje	
lub	wdro˝enie	wyników	prac	badawczych.	

Zarzàdzanie

Rol´	 Instytucji	Zarzàdzajàcych	dla	ka˝dego	z	RPO	pe∏ni	
Zarzàd	Województwa.	W	niektórych	regionach	wdra˝anie	
cz´Êci	priorytetów	programu	mo˝e	zostaç	przekazane	in-
stytucjom	zewn´trznym.	Projekty	Regionalnych	Progra-
mów	Operacyjnych	 dost´pne	 sà	 na	 stronach	 interneto-
wych	urz´dów	marsza∏kowskich	(UM).

www.si.podkarpackie.pl
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Produkty bankowe

Opierajàc	 si´	 na	 doÊwiadczeniach	 z	 lat	 2004-2006,	
przygotowaliÊmy	 dla	 Paƒstwa	 ofert´	 sk∏adajàcà	 si´	
z	trzech	podstawowych	produktów:	kredytu, rachunku 
pomocniczego oraz gwarancji. 

Kredyt Unia

Kredyt	inwestycyjny	to	najpopularniejszy	produkt	banko-
wy	wykorzystywany	przez	beneficjentów	funduszy	unij-
nych.	Zapotrzebowanie	na	ten	instrument	wynika	z	zasad	
p∏atnoÊci	obowiàzujàcych	w	programach	finansowanych	
z	funduszy	strukturalnych.	Dotacja	unijna	jest	refundacjà	
wydatków	poniesionych	przez	beneficjenta,	dokonywanà	
okresowo	 lub	po	 zakoƒczeniu	 realizacji	 projektu.	 Popyt	
na	zewn´trzne	finansowanie	zwi´kszajà	tak˝e	opóênienia	
w	przekazywaniu	dotacji	unijnych	na	rzecz	beneficjentów,	
si´gajàce	czasem	kilku	miesi´cy	 i	zaburzajàce	p∏ynnoÊç	
finansowà	projektu.
Bank	 Pekao	 S.A.	 oferuje	 swoim	 Klientom	 Kredyt	 Unia,	
przeznaczony	 na	 finansowanie	 inwestycji	 obj´tych	 do-
tacjami	 z	 funduszy	 Unii	 Europejskiej.	 Nieod∏àcznym	
elementem	 kredytu	 jest	 promesa	 kredytowa	 o	 bardzo	
d∏ugim	terminie	wa˝noÊci.	
Podstawowe	parametry	oferowanego	kredytu	przedsta-
wiajà	si´	nast´pujàco:	
	
	 •	maksymalna	 kwota	 kredytu	 uzale˝niona	 od	 oceny	
	 	 zdolnoÊci	kredytowej	Klienta;
	
	 •	wk∏ad	w∏asny:	

	 	 	 –		min.	10%	wartoÊci	netto	przedmiotu	inwestycji	
(bez	podatku	VAT),

	 	 	 –		min.	 20%	 wartoÊci	 netto	 przedmiotu	 inwestycji	
(bez	podatku	VAT)	 –	w	przypadku	gdy	 zawar-
cie	 umowy	 kredytowej	 nast´puje	 przed	 pod-
pisaniem	 umowy	 o	 dofinansowanie	 projektu	
pomi´dzy	Klientem	i	instytucjà	wdra˝ajàcà	lub

	 	 	gdy	projekt	inwestycyjny	wià˝e	si´	z	wysokim	ryzy-
kiem	kredytowym;

	 •	okres	kredytowania	do	10	lat;	

	 •	waluta	kredytu	–	PLN,	EUR,	USD;

	 •		oprocentowanie	na	bazie	stawki	WIBOR	oraz	mar˝y	
Banku,	natomiast	oprocentowanie	kredytu	w	walucie	
wymienialnej	 ustalane	 b´dzie	 na	 podstawie	 staw-
ki	 bazowej	dla	waluty	 kredytu	oraz	mar˝y	Banku;	
	

	 •		wa˝noÊç	 promesy	 kredytowej	 –	 9	 miesi´cy,	
z	 mo˝liwoÊcià	 zawarcia	 klauzuli,	 ˝e	 prowizja	
od	 promesy	 kredytowej	 pomniejsza	 prowizj´	
przygotowawczà	kredytu;

	 •		forma	 prawnego	 zabezpieczenia	 sp∏aty	 kredytu	
uzale˝niona	 jest	od	 terminu	 zawarcia	umowy	kre-
dytu	(po	podpisaniu	przez	Klienta	umowy	o	dotacj´		
z	 instytucjà	 wdra˝ajàcà	 dane	 dzia∏anie	 lub	 przed	
podpisaniem	 umowy	 o	 dotacj´)	 oraz	 od	 kondy-
cji	 finansowej	 Klienta;	 dodatkowe	 zabezpieczenie		
w	postaci	cesji	z	umowy	dotacji;

	 •		dotacja	wp∏ywa	na	rachunek	Banku	i	mo˝e	stanowiç	
êród∏o	 sp∏aty	 kredytu	 –	 w	 takim	 przypadku	 brak	
prowizji	za	wczeÊniejszà	sp∏at´	kredytu.

Rachunek pomocniczy UNIA

P∏atnoÊci	 w	 ramach	 ka˝dego	 projektu	 realizowanego	
przy	finansowanym	wsparciu	UE	muszà	odbywaç	si´	po-
przez	rachunek	bankowy.	W	przypadku	funduszy	struktu-
ralnych	p∏atnoÊci	na	rzecz	beneficjentów	dokonywane	sà	
wy∏àcznie	w	z∏otówkach.
Dlatego	te˝	dla	Klientów	korzystajàcych	z	pomocy	unijnej	
Bank	b´dzie	prowadzi∏	wyodr´bniony	 rachunek	pomoc-
niczy	 s∏u˝àcy	 do	 przeprowadzania	 wszelkich	 p∏atnoÊci	

3.       Oferta Banku Pekao S.A.
     dla beneficjentów funduszy
  UE w latach 2007-2013
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zwiàzanych	z	projektem	wspó∏finansowanym	z	funduszy	
Unii	Europejskiej.	Wyodr´bnione	rachunki	pomocnicze	dla	
danego	projektu	prowadzone	b´dà	zarówno	w	z∏otych,	
jak	 i	 w	 walutach	 wymienialnych.	 Warto	 podkreÊliç,	
i˝	w	niektórych	programach	koszty	otwarcia	i	prowadze-
nia	rachunku	pomocniczego	do	obs∏ugi	projektu	b´dà	re-
finansowane	z	funduszy	unijnych.	

Gwarancje i por´czenia

Poniewa˝	Êrodki	z	funduszy	unijnych	sà	zaliczane	do	sek-
tora	finansów	publicznych,	wykonawcy	znaczàcej	 cz´Êci	
projektów	finansowanych	z	funduszy	unijnych	sà	wybie-
rani	w	drodze	przetargów.	Oznacza	to	zapotrzebowanie	
na	 gwarancje	 wadialne.	 Umowy	 dotacyjne,	 podpisywa-
ne	pomi´dzy	 instytucjà	wdra˝ajàcà	dany	program	a	be-
neficjentem,	 jak	 równie˝	 umowy	 pomi´dzy	 beneficjen-
tem	 a	 wykonawcà	 projektu,	 mogà	 byç	 zabezpieczane	
gwarancjà	 dobrego	 wykonania	 umowy.	 Poniewa˝	 wielu	
beneficjentów	 dotacji	 unijnych	 korzystaç	 b´dzie	 przy	
realizacji	 projektów	z	 kredytów	bankowych,	 instrumen-
tem	towarzyszàcym	mo˝e	byç	gwarancja	sp∏aty	kredytu	
(w	tym	w	ramach	Funduszu	Por´czeƒ	Unijnych,	prowa-
dzonego	przez	Bank	Gospodarstwa	Krajowego,	z	którym	
Bank	Pekao	S.A.	wspó∏pracuje).	
Powy˝sze	trzy	rodzaje	gwarancji	b´dà	oferowane	naszym	
Klientom	w	ramach	unijnej	oferty	Banku	Pekao	S.A.

Us∏ugi informacyjne i doradcze

Poruszanie	si´	w	gàszczu	przepisów	unijnych	i	krajowych	
zwiàzanych	 z	 funduszami	 unijnymi	 nie	 nale˝y	 do	 zadaƒ	
∏atwych,	zw∏aszcza	dla	osób,	które	po	raz	pierwszy	majà	
do	czynienia	z	tà	tematykà.	Aby	u∏atwiç	Paƒstwu	dost´p	
do	 informacji	 na	 temat	 funduszy	 UE,	 przygotowaliÊmy	
dwie	 us∏ugi:	 wyszukiwark´	 funduszy	 unijnych	 oraz	 po-
moc	ekspertów	unijnych.	
	

	 •	Wyszukiwarka	funduszy	unijnych

	 	 	Serdecznie	 zapraszamy	 Paƒstwa	 do	 zapoznania	
si´	 z	 unikalnà	 na	 polskim	 rynku	wyszukiwarkà	 fun-
duszy	 unijnych,	 która	 zosta∏a	 przygotowana	 przez	
naszych	 ekspertów.	 Dzi´ki	 niej	 w	 prosty	 sposób	
otrzymajà	 Paƒstwo	 podstawowe	 informacje	 na		
temat	 mo˝liwoÊci	 sfinansowania	 z	 funduszy	 unij-
nych	projektów	spe∏niajàcych	podane	przez	Paƒstwa		
kryteria	dotyczàce	podmiotu	aplikujàcego	o	wsparcie,	
rodzaju	projektu,	zwiàzanych	z	nim	kosztów,	jak	rów-
nie˝	lokalizacji	projektu.	Po	wejÊciu	na	g∏ównà	stron´		
Banku	 Pekao	 S.A.	 (www.pekao.com.pl)	 prosimy	
wejÊç	na	podstron´	„Fundusze	Unijne”,	a	nast´pnie	na	
link	„Znajdê	program	dla	siebie”.	

	 •	Eksperci	unijni

	 	 	W	razie	szczegó∏owych	pytaƒ	zwiàzanych	z	zasadami	
obowiàzujàcymi	w	programach	unijnych	zapraszamy	
do	kontaktu	mailowego	lub	telefonicznego	z	naszymi	
ekspertami	 –	 osobami,	 które	 ju˝	 od	 lat	 zajmujà	 si´	
funduszami	UE.	Nasi	eksperci	oferujà	nie	tylko	us∏ugi	
informacyjne,	 ale	 tak˝e	 bezp∏atne	 doradztwo	 na	
etapie	 przygotowywania	 dokumentacji	 aplikacyjnej		
i	w	trakcie	realizacji	inwestycji	unijnej.
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Kontakt	

Je˝eli	sà	Paƒstwo	Klientami	oddziałów	Banku	Pekao	S.A.,	
zapraszamy	do	kontaktu	z	Biurem	Funduszy	Unii
Europejskiej	i	Programów	Publicznych:

	 •	Tomasz	Kierzkowski	–	dyrektor	biura
	 	 tel.:	(22)	595	21	65
	 	 e-mail:	Tomasz.Kierzkowski@pekao.com.pl

	 •	Jakub	Fulara
	 	 tel.:	(22)	595	22	38
	 	 e-mail:	Jakub.Fulara@pekao.com.pl

	 •	Anna	Stasiak
	 	 tel.:	(22)	595	21	17
	 	 e-mail:	Anna.Stasiak@pekao.com.pl
	

Je˝eli	sà	Paƒstwo	Klientami	regionalnych	centrów	
korporacyjnych	Banku	Pekao	S.A.,	zapraszamy	
do	kontaktu	z	Zespołem	Funduszy	Unii	Europejskiej:

	 •	Bartosz	Wasilewski
	 	 tel.:	(22)	531	96	83
	 	 e-mail:	Bartosz.Wasilewski@pekao.com.pl



www.pekao.com.pl
0-801 340 340 (opłata jak za połàczenie lokalne)


