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Nowe zasady przyznawania dotacji unijnych 

perspektywa 2014-2020 

 

 

 

Perspektywa na lata 2014-2020 będzie wdrażana w Polsce poprzez 6 krajowych 

programów operacyjnych zarządzanych przez Ministerstwo Infrastruktury  

i Rozwoju oraz 16 programów regionalnych zarządzanych przez Urzędy 

Marszałkowskie. Na programy regionalne przeznaczono ponad 31 mld euro, więc 

uczestnicy warsztatów będą mogli uzyskać szczegółowe informacje o wsparciu 

dla przedsiębiorców w regionach. 

Przedstawiamy wynikające z nowej perspektywy zmiany dysponowaniu środkami. 

Pokazujemy, w których programach przedsiębiorcy mogą szukać wsparcia dla 

swoich projektów. W perspektywie 2014-2020 położono duży nacisk na rozwój 

innowacyjności, dlatego na Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 

przeznaczono aż 8,6 mld euro. Tak jak poprzednio największe środki 

przeznaczono na rozwój infrastruktury i środowiska ( aż 27,4 mld euro). 

Przedsiębiorcy będą mogli wykorzystać środki z tego programu m.in. na rozwój 

Odnawialnych Źródeł energii (OZE). Dodatkowe fundusze otrzymają też 

przedsiębiorstwa Polski Wschodniej w województwach lubelskim, podkarpackim, 

podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko – mazurskim (2 mld euro). 

Zwrócimy  też uwagę na regionalizację priorytetów przyznawania dotacji.  

Co ciekawe w każdym województwie będą one inne i zostaną dopasowane  

do specyfiki każdego regionu. 

Jak nie odpaść w przedbiegach? Czyli jak prawidłowo złożyć wniosek  

i nie zrazić się procedurami. Praktyczne porady dla przedsiębiorców. 

Te tematy poruszą nasi pracownicy i współpracownicy przedstawiciele 

renomowanych firm doradczych wyspecjalizowanych w pozyskiwaniu funduszy 

europejskich. Ich cenne know-how, zbudowane na współpracy z dziesiątkami 
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firm, pozwoli na poznanie praktycznych wskazówek, które wpłyną na lepszą 

ocenę składanych wniosków i pokonanie konkurencji. 

Nasi przedstawiciele pokażą, jak przebrnąć przez gąszcz przepisów i procedur 

związanych z dotacjami i jak nie zawrócić wpół drogi. Podzielą się swoim 

doświadczeniem z pracy różnorodnych programach operacyjnych, projektach 

międzynarodowych i lokalnych. Pokażemy w jaki sposób możemy  wesprzeć 

przedsiębiorcę w realizacji projektów z wykorzystaniem dotacji z UE. 

Podczas spotkania zostaną pokazane szczegóły zmian nowej perspektyw  

z uwzględnieniem technicznych aspektów pozyskiwania dotacji, jak koszty 

kwalifikowane, czy rozliczanie projektu. 

Omówimy też  najczęstsze błędy popełniane przez przedsiębiorców, także 

pokażemy, jak ich unikać i przezwyciężać trudności pojawiające się w procesie 

pozyskiwania dotacji. 

 

Dotacje na innowacje 

2,35 mld złotych czeka jeszcze w tym roku na przedsiębiorców, którzy 

chcą opracować i wprowadzić na rynek nowy, innowacyjny produkt  

lub usługę. W ramach działania 1.1.1 programu krajowego Inteligentny 

Rozwój (PO IR) mikro, małe i średnie firmy mogą do 31 grudnia składać 

wnioski w konkursie organizowanym przez Narodowe Centrum Badań  

i Rozwoju (NCBR). Od 4 maja wpłynęły już 503 aplikacje, spośród 

których pierwsze 34 projekty zostały właśnie wyłonione  

do dofinansowania. Łącznie przyznano im dofinansowanie w wysokości 

178 mln zł. 

Duże firmy będą mogły składać wnioski o dofinansowanie z tego działania 

w osobnym konkursie, w październiku i listopadzie tego roku. 

Dofinansowanie udzielane jest na prowadzenie badań przemysłowych  

i prac rozwojowych. Te ostatnie mogą obejmować definiowanie, planowanie  

oraz dokumentowanie nowych rozwiązań a także opracowanie prototypów, 

projektów pilotażowych, testowanie nowych lub ulepszonych produktów, 

procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego 

funkcjonowania. 

Przedsięwzięcia wybrane dotąd do dofinansowania zakładają m.in.: prace 

badawcze nad opracowaniem systemu kontroli ruchu lotniczego nowej generacji, 
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uzyskaniem pierwszego na świecie ultracienkiego ogniwa fotowoltaicznego  

na bazie perowskitów (nieorganicznych związków chemicznych), badania  

nad kompleksowym narzędziem do diagnostyki laryngologicznej i foniatrycznej, 

a także inne projekty z zakresu zastosowania innowacji w gospodarce. 

Warunkiem otrzymania dofinansowania z działania 1.1.1 PO IR jest wdrożenie 

wyników projektu we własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy  

lub udzielenie licencji bądź sprzedaż wyników projektu w celu ich wprowadzania 

do działalności innej firmy. 

Wymagane jest, aby wypracowane rozwiązania były nowością co najmniej w skali 

polskiego rynku. Dodatkowo projekt musi wpisywać się w Krajową Inteligentną 

Specjalizację, których wykaz stanowi element dokumentacji konkursowej. 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego 

w ramach konkursu wynosi 2 mln zł. Maksymalna wartość dofinansowania nie 

może przekroczyć dla przedsiębiorstwa na jeden projekt: 

- 20 mln euro - jeżeli więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych jest ponoszona 

na badania przemysłowe 

- 15 mln euro - jeżeli więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych jest ponoszona 

na prace rozwojowe 

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć  

50 mln euro. Udział dotacji w kosztach projektu może wynieść od 25 do 80 proc. 

i zależy od wielkości przedsiębiorstwa realizującego projekt, jego lokalizacji  

oraz tego, czy efekty prac badawczo-rozwojowych pozostaną jego tajemnicą,  

czy też zostaną upublicznione w celu rozpowszechniania nowych rozwiązań. 

Przedsiębiorca może powierzyć realizację części prac badawczo-rozwojowych 

w projekcie uczelni publicznej, państwowemu instytutowi badawczemu, 

instytutowi PAN, jednostce naukowej będącej organizacją prowadzącą badania 

i upowszechniającą wiedzę lub innym podmiotom jeżeli NCBR wyrazi  

na to pisemną zgodę. Taka współpraca odbywa się na zasadzie podwykonawstwa 

i jego łączna wartość nie może przekroczyć 50 proc. wartości kosztów 

kwalifikowanych projektu. 
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Mapa pomocy regionalnej na lata 2014–2020 dla Polski 

Komisja Europejska na mocy unijnych zasad pomocy państwa zatwierdziła mapę 

pomocy regionalnej dla Polski. Mapa ta określa, w których regionach możliwe jest 

przyznawanie pomocy na rzecz rozwoju regionalnego w latach 2014–2020. 

Celem wytycznych jest pobudzenie wzrostu gospodarczego i zwiększenie 

spójności jednolitego rynku. 

Zgodnie z nową mapą obszary, których PKB na mieszkańca jest niższe  

niż 75 proc. średniej unijnej – zamieszkałe przez 86,3 proc. ludności Polski – 

nadal będą kwalifikować się do regionalnej pomocy inwestycyjnej o maksymalnej 

intensywności pomocy w granicach od 25 proc. do 50 proc. kwalifikowalnych 

kosztów odpowiednich projektów inwestycyjnych. 

Natomiast województwo mazowieckie – w którym mieszka 13,7 proc. ludności 

Polski – będzie kwalifikować się do pomocy o maksymalnej intensywności  

od 10 proc. do 35 proc., gdyż jego PKB na mieszkańca przekracza już 75 proc. 

średniej unijnej, a z pomocy regionalnej powinny korzystać najmniej 

uprzywilejowane europejskie regiony. 

Maksymalne intensywności pomocy stosują się do inwestycji dużych 

przedsiębiorstw – można je zwiększyć o 10 punktów procentowych w przypadku 

inwestycji średnich przedsiębiorstw i o 20 punktów procentowych w przypadku 

inwestycji małych przedsiębiorstw. 
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Mapa określa, na jakich obszarach geograficznych Polski przedsiębiorstwa mogą 

otrzymać pomoc regionalną oraz jaki odsetek kwalifikowalnych kosztów 

inwestycji może zostać objęty pomocą (intensywność pomocy). Koszty 

kwalifikowalne oznaczają część łącznych kosztów inwestycji, którą można 

uwzględnić do obliczania pomocy. 

 

w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt 
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