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I. Działanie 1.1. 

Wzmocnienie instytucji wspierających działalność 
przedsiębiorstw 

 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaangażowana jest w realizację Działania 1.1 w 
ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 
(SPO WKP), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. 
Celem Działania jest poprawa dostępu przedsiębiorców do wysokiej jakości usług 
świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu. Konieczność zapewnienia profesjonalnej 
obsługi przedsiębiorstw przez podmioty nie nastawione na zysk i świadczące firmom usługi 
informacyjne, doradcze, finansowe i szkoleniowe. 
 
Realizacja na terenie całego kraju projektów finansowanych w ramach Działania 1.1 
przyczyni się do ułatwienia funkcjonowania polskich przedsiębiorstw w ramach Jednolitego 
Rynku Europejskiego. 
Cel działania realizowany jest przez dwa poddziałania: 
 
1.1.1 ”Wsparcie instytucji otoczenia biznesu zrzeszonych w sieci KSU”  

gdzie Projektodawcą/beneficjentem jest PARP, Instytucją Wdrażającą MGiP  
  

1.1.2. ”Wsparcie instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji otoczenia biznesu” 
oraz ich sieci działających na rzecz rozwoju gospodarczego, które są 
projektodawcami/beneficjentami są instytucje otoczenia biznesu, Instytucją 
Wdrażającą jest PARP. 
 

 
 
Poddziałanie 1.1.1. „Wsparcie instytucji otoczenia biznesu zrzeszonych w sieci KSU”. 
ma na celu poprawę warunków funkcjonowania Krajowego Systemu Usług dla MSP (KSU) 
oraz oferty sieci instytucji usług dla przedsiębiorców na terenie całego kraju, świadczonych 
przez te ośrodki. 
 
Rolę Instytucji Wdrażającej pełni MG (Instytucja Zarządzająca) Projektodawcą jest PARP, 
która złożyła i realizuje dwa wnioski. Jeden obejmuje ogólnopolski system informowania 
przedsiębiorców  pt. Budowa sieci Punktów Konsultacyjnych w ramach Krajowego Systemu 
Usług, drugi adresowany jest do sieci Ośrodków KSU i KSI. 
 
 
Celem projektu „Budowa sieci Punktów Konsultacyjnych w ramach KSU” jest ułatwienie 
małym i średnim przedsiębiorcom dostępu do kompleksowej oferty usług informacyjnych 
poprzez utworzenie i wzmocnienie sieci Punktów Konsultacyjnych, opartej na sieci instytucji 
należących do Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. 
 
Projekt zakłada utworzenie sieci Punktów Konsultacyjnych (PK) na poziomie krajowym  
i regionalnym poprzez udzielenie wsparcia dla organizacji prowadzących PK na poziomie 
regionalnym oraz lokalnym. Wsparcie ma służyć wzmocnieniu potencjału organizacyjnego 
Punktów, celem zwiększenia zdolności do świadczenia usług informacyjnych dla MSP. 
Stworzony system wsparcia zapewni współpracę pomiędzy wszystkimi podmiotami oraz 
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pozwoli na skuteczną koordynację działań całej sieci.  
 
Uczestnikami systemu informowania przedsiębiorców są:  
 
Centrum Zarządzania Informacją dla Partnerów – funkcjonujące w strukturze Zespołu 
Instytucjonalnego Systemu Wsparcia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, 
odpowiedzialne za koordynację części zadań w ramach systemu,  

 
Punkt Konsultacyjny Regionalny – w każdym województwie znajduje się jeden PK 
Regionalny, z założenia funkcjonujący przy Regionalnej Instytucji Finansującej (powołanych 
zostało 16 PK Regionalnych), 
 
Punkt Konsultacyjny Lokalny – docelowo do końca 2007 roku na terenie całego kraju 
funkcjonować będą 204 lokalne Punkty Konsultacyjne, 
 
Lokalne Okienko Przedsiębiorczości (LOP) – komórki funkcjonujące przy urzędach gmin, 
najczęściej przy wydziałach odpowiedzialnych za rejestrowanie działalności gospodarczej. W 
naszym systemie ich rola polega na udostępnianiu podstawowej informacji dla 
przedsiębiorców i osób rozpoczynających działalność gospodarczą o działaniach i ofercie 
PARP, PK i sieci KSU, dostępnych programach i formach wsparcia. Informacje mogą być 
przekazywane za pomocą pakietów informacyjnych znajdujących się w zasobach 
informacyjnych CZIP (www.parp.gov.pl/partnerinfo) lub innych materiałów informacyjnych. 
Rolą Punktów Konsultacyjnych (zarówno na szczeblu regionalnym jak i lokalnym) jest 
zapewnienie pracownikom LOP dostępu do informacji związanych z realizowanymi i 
planowanymi do uruchomienia programami wsparcia dla przedsiębiorców. PK może także 
zwrócić się do współpracujących LOP z prośbą o udzielenie informacji dotyczących 
rejestrowania i prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności dotyczących  
wprowadzanych w tym zakresie nowelizacji oraz interpretacji obowiązujących przepisów 
prawnych.  
Lokalne Okienka Przedsiębiorczości są tworzone w gminach dobrowolnie, tak więc nie każda 
gmina posiada LOP (chociaż z założenia LOP powinny znajdować się w strukturach każdego 
urzędu gminy). CZIP prowadzi współpracę z LOP od 2004 roku -  obecnie w naszej bazie 
danych znajduje się ponad 500 LOP, które wyraziły chęć współpracy w ramach systemu. 
Baza ma prowadzenie Punktu Konsultacyjnego Regionalnego, poza umożliwieniem danej 
instytucji świadczenia nieodpłatnych usług informacyjnych na rzecz przedsiębiorców, nakłada 
na PK pewne obowiązki.  
 
W przypadku Punktu Konsultacyjnego na poziomie regionalnym zakres działań określony w 
umowie z PARP jest nieco odmienny od zadań określonych dla Punktów Konsultacyjnych 
działających lokalnie. Istotnym elementem odróżniającym PK Regionalny od Punktów 
prowadzących działalność na poziomie lokalnym jest liczba etatów, jakie mogą być 
przyporządkowane realizacji projektu i sfinansowane w jego ramach. PK Regionalny 
dysponuje wymiarem 1,7 etatu, podczas gdy PK Lokalny - 0,7 etatu. Taka różnica w 
rozłożeniu liczby etatów wiąże się z szerszym zakresem zadań oraz większą 
odpowiedzialnością, jaka spoczywa na regionalnych PK. Poza działalnością informacyjną, 
która jest zadaniem wspólnym dla wszystkich PK, posiada on obowiązki w zakresie 
koordynacji działań lokalnych PK funkcjonujących na obszarze województwa oraz realizacji 
na ich rzecz przedsięwzięć zaplanowanych przez PARP.  
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Szczegółowy katalog wydatków kwalifikowanych znajduje się w Wytycznych dla 
wnioskodawców do poddziałania 1.1.1. SPO WKP pod adresem 

http://ksu.parp.gov.pl/doc/spowkp111/zal_01.rtf ) 
 

W wyniku dwóch edycji ogólnopolskiego konkursu w roku 2005 wyłonionych zostało 140 
PK. Dla wyłonienie planowanej docelowej liczby 220 PK przewiduje się dwie kolejne edycje 
konkursu w roku 2006.  
 
 
 

Szczegółowe informacje pod adresami: 
 http://ksu.parp.gov.pl/punktykons.html 
www.parp.gov.pl/strukturalny3.html 

 
 

Poddziałanie 1.1.2. „Wsparcie instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji wsparcia 
biznesu” 

 
Celem Poddziałania jest rozwój i wzmocnienie istniejących instytucji otoczenia biznesu oraz 
sieci instytucji otoczenia biznesu a także rozwój nowych sieci instytucji otoczenia biznesu 
działających na rzecz rozwoju gospodarczego. 
Projektodawcami mogą być wyłącznie osoby prawne, których cele statutowe związane są z 
zadaniami realizowanymi przez PARP, posiadające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz spełniające jednocześnie poniższe warunki (obowiązujące także uczestników 
sieci instytucji otoczenia biznesu): 
• nie działają dla zysku lub przeznaczają zysk na cele statutowe, 
• zatrudniają pracowników posiadających kwalifikacje niezbędne do świadczenia usług w 

zakresie realizacji programów na rzecz małych i średnich przedsiębiorców, 
• posiadają niezbędny potencjał ekonomiczny i techniczny oraz doświadczenie w zakresie 

realizacji programów na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw. 
 
 
W ramach poddziałania udzielane jest wsparcie na rozwój działalności instytucji otoczenia 
biznesu oraz sieci instytucji otoczenia biznesu, przeznaczone na finansowanie części 
wydatków związanych z realizacją przez osoby prawne przedsięwzięć polegających na:  
 
• osiągnięciu zdolności do świadczenia nowych usług dla MSP – m.in. projekty polegające 

na przygotowaniu i wdrożeniu pakietów nowych usług lub poprawa istniejącej oferty 
usługowej, projekty związane z tworzeniem i utrzymaniem standardów świadczenia usług 
dla MSP i standardów funkcjonowania instytucji należących do sieci instytucji otoczenia 
biznesu, 

• tworzeniu ponadregionalnych lub regionalnych sieci instytucji otoczenia biznesu 
działających na rzecz rozwoju gospodarczego na bazie projektowej koncepcji nowych 
sieci instytucji otoczenia biznesu, projekty związane z opracowaniem zasad 
funkcjonowania oraz rodzaju świadczonych usług wraz z określeniem grup docelowych, 

• inwestycjach niezbędnych do właściwego funkcjonowania instytucji otoczenia biznesu 
lub sieci tych instytucji, np., projekty polegające na zakupie wyposażenia poprawiającego 
realizacje świadczonych usług, projekty dostosowujące pomieszczenia, umożliwiające 
wdrożenie nowych pakietów usług oraz służące poprawie funkcjonowania samych sieci, 
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• udziale w przedsięwzięciach o charakterze ponadregionalnym i regionalnym 
realizowanych we współpracy z zagranicznymi instytucjami otoczenia biznesu lub 
międzynarodowymi sieciami tych instytucji poprzez projekty tworzące pakiety nowych 
usług, poprawiające istniejącą ofertę usługową dla przedsiębiorców, również projekty 
przygotowujące krajowe sieci instytucji otoczenia biznesu do członkostwa w 
międzynarodowych sieciach instytucji otoczenia biznesu, 

• promocji instytucji otoczenia biznesu poprzez projekty związane z organizowaniem 
konferencji, seminariów informacyjnych, tworzeniem interaktywnych stron internetowych 
czy wydawaniu i dystrybucji materiałów promocyjnych. 

 
 
Wydatkami kwalifikującymi się objęcia wsparciem w ramach Poddziałania są wydatki 
niezbędne do realizacji projektu i faktycznie poniesione przez Beneficjenta po dniu złożeniu 
wniosku o pomoc finansową. Wszelkie płatności za wykonane usługi, dostawy bądź roboty 
budowlane muszą być dokonywane za pośrednictwem rachunku bankowego Beneficjenta. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 448/2004 z 10 marca 2004 r. kosztami 
kwalifikującymi się do wsparcia w ramach Poddziałania są wydatki m.in. na: 
 
• wynagrodzenia osób bezpośrednio zatrudnionych przy realizacji przedsięwzięcia  
• podróże służbowe osób uczestniczących w realizacji przedsięwzięcia  
• zakup nowego sprzętu i wyposażenia biurowego, oprogramowania i licencji 
• zakup usług np. transportowych, telekomunikacyjnych i komunalnych 
• wynajem i eksploatacja pomieszczeń 
• zakup towarów w szczególności biurowych i eksploatacyjnych 
• remonty i naprawy lub adaptacja pomieszczeń 
• tłumaczenia lub druk materiałów bądź publikacji 
• działania promocyjne i informacyjne 
• obsługa księgowa, porady prawne, ekspertyzy techniczne i finansowe 
 
 
Dla Poddziałania 1.1.2 wielkość wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
oraz budżetu państwa na realizację indywidualnego projektu nie może przekroczyć 85% 
wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Beneficjenci mogą pozyskać środki na 
realizację Projektu środki z innych źródeł publicznych niż Europejski Fundusz Rozwoju oraz 
budżet państwa jednak łączna ich suma dofinansowania nie może przekroczyć 85% 
wydatków kwalifikujących. Jednocześnie minimalny udział własny Wnioskodawcy nie może 
być niższy niż 15 % kosztów kwalifikowanych. 
Podatek od towarów i usług (VAT) jest wydatkiem kwalifikującym się do objęcia 
dofinansowaniem tylko gdy z godnie z odrębnymi przepisami podmiotom nie przysługuje 
prawo do jego zwrotu lub odliczenia od należnego podatku od towarów i usług. 
Aktem prawnym regulującym kwestie związane z stosowaniem procedur dotyczących 
zamówień publicznych jest Ustawa z dnia 29 listopada 2004 r. Prawo zamówień Publicznych 
(Dz. U. nr 116, poz. 1207). 
 

 
Szczegółowe informacje pod adresem: 
www.parp.gov.pl/strukturalny3.html 
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W związku z wykorzystaniem budżetu przeznaczonego na realizację Poddziałania 1.1.2 SPO  
WKP - Dotacje na rozwój instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji otoczenia biznesu 
kolejne terminy składania wniosków o udzielenie wsparcia w ramach tego Poddziałania  
zostały zawieszone. 
 
Ewentualne wznowienie przyjmowania wniosków jest uzależnione od zwiększenia budżetu 
programu bądź pojawienia się oszczędności wynikłych z realizacji podpisanych umów. 
Informacja taka zamieszczona zostanie  na stronie internetowej PARP, przy czym w pierwszej 
kolejności do podpisania umów zapraszani będą wnioskodawcy zgodnie z lista rankingową 
wniosków rekomendowanych do udzielenia wsparcia. Na liście tej  znajdują się 103 Wnioski 
na ogólna kwotę  87 176 087  zł. Na dzień 29 grudnia zakontraktowano ok. 78 326 660 zł 
przy czym limit dla poddziałania 1.1.2 SPO WKP na lata 2004-2006 wynosił 80 385 132 zł. 
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II. Działanie 1.2. 

Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania 
przedsiębiorstw 

 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest odpowiedzialna za realizację Działania 
„Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania przedsiębiorstw”, które jest wdrażane 
w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności 
Przedsiębiorstw. Komórką wewnętrzną w PARP odpowiedzialną za realizację Działania 1.2  
jest Zespół Instytucji Finansujących.  
 
Wsparcie finansowe w ramach Działania udzielane jest ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa. Głównym celem Działania jest poprawa 
dostępności przedsiębiorców do zewnętrznych, pozabankowych źródeł finansowania 
inwestycji, w szczególności poprzez ułatwienie im dostępu do mikropożyczek, zwiększenie 
możliwości uzyskania poręczeń spłat kredytów i pożyczek, a także dostępu do funduszy 
kapitału zalążkowego (typu seed capital).  
 
W ramach Działania realizowane są następujące poddziałania: 
 
- Poddziałanie 1.2.1 Dokapitalizowanie funduszy mikro-pożyczkowych; 
- Poddziałanie 1.2.2 Dokapitalizowanie funduszy poręczeń kredytowych; 
- Poddziałanie 1.2.3 Wspieranie powstawania funduszy kapitału zalążkowego typu seed 

capital* 
 
* W przypadku utworzenia na mocy odrębnej ustawy Krajowego Funduszu Kapitałowego 

(KFK), fundusz ten będzie Instytucją Wdrażającą dla Poddziałania 1.2.3. W wypadku 
niepowołania KFK funkcję Instytucji Wdrażającej będzie pełniła Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości 

 
 
Wysokość dofinansowania  Działania 1.2 ze środków publicznych wynosi 218,96 mln euro.   
 
Poddziałanie 1.2.1. „Dokapitalizowanie funduszy mikropożyczkowych” 
 
W ramach Poddziałania wspierane są projekty polegające na powiększeniu kapitału funduszy 
pożyczkowych poprzez ich dokapitalizowanie. Docelowo, środki pochodzące z 
dokapitalizowania, mają wspierać w formie pożyczek mikroprzedsiębiorców i małych 
przedsiębiorców1. 
W wyniku realizacji Poddziałania mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy, prowadzący 
działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, którzy znajdują się we 
wczesnej fazie rozwoju lub fazie ekspansji, mogą ubiegać się o pożyczki udzielane przez 
wyłonione w drodze konkursu instytucje w ramach prowadzonych przez nie funduszy 
pożyczkowych.  

                                                           
1 W rozumieniu definicji zawartej w Załączniku I do rozporządzenia nr 70/2001 z dn. 12 stycznia 2001 r. w 
sprawie stosowania art. 87 i 88 TWE do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorców (Dz. Urz. WE 
L 10 z 13.01.2001) zmienionego rozporządzeniem nr 364/2004 z dn. 25 lutego 2004 r. (Dz. Urz. WE L 63 z 
28.02.2004). 
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Na stronie internetowej PARP (http://pliki.parp.gov.pl/pdf/listy/spowkp1.2.1_lista1.pdf) 
znajduje się lista ponad trzydziestu instytucji, które do grudnia 2005 roku podpisały umowy o 
dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.2.1. W najbliższym czasie lista ta zostanie 
powiększona o nowe podmioty, których projekty na dokapitalizowanie funduszu 
pożyczkowego zostały zatwierdzone w wyniku oceny wniosków w ramach trzeciej rundy 
aplikacyjnej zakończonej 30 listopada 2005 r. Lista takich instytucji zostanie umieszczona na 
stronie PARP po podpisaniu umów z beneficjentami.  
 
Pożyczki przyznawane są na następujących warunkach: 
- są oprocentowane nie niżej, niż według stopy referencyjnej określonej przez Komisję 

Europejską, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, obowiązującej w 
dniu zawarcia umowy o udzieleniu pożyczki (informacje na temat wysokości stopy 
referencyjnej ustalonej dla Polski w danym okresie można znaleźć między innymi na 
stronach internetowych Komisji Europejskiej: http://europa.eu.int, a także w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej dostępnym online na  http://europa.eu.int/eur-lex  oraz na 
stronach UOKiK: www.uokik.gov.pl)2 

- maksymalna wysokość pożyczki nie może przekroczyć 120 000 złotych, 
- są udzielane po przeprowadzeniu analizy ryzyka ich niespłacenia i po ustanowieniu 

należytego zabezpieczenia spłaty, 
- nie mogą być udzielane przedsiębiorcom znajdującym w trudnej sytuacji (w rozumieniu 

przepisów Wytycznych Wspólnoty dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i 
restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw – Dz.Urz. UE C 244/02 z  01.10.2004). 

 
Projektodawcami w ramach Poddziałania mogą być osoby prawne posiadające siedzibę na 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które: 
- nie działają w celu osiągnięcia zysku lub zysk przeznaczają na cele związane z zadaniami 

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (w rozumieniu ustawy z dn. 9 listopada 
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – Dz. U. Nr 109, poz. 
1158, ze zm.), 

- uchwałą właściwego organu utworzyły wyodrębniony księgowo fundusz pożyczkowy, 
przeznaczony wyłącznie na udzielanie pożyczek mikroprzedsiębiorcom i małym 
przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, znajdującym się we wczesnej fazie rozwoju lub w fazie ekspansji na zasadach 
określonych powyżej; 

- posiadają niezbędny potencjał ekonomiczny i techniczny do udzielania pożyczek, 
- zatrudniają odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. 
 
Wsparcie na rzecz podmiotów prowadzących fundusze pożyczkowe udzielane jest w formie 
dotacji obejmującej maksymalnie 70% wydatków kwalifikujących się do dofinansowania, 
poniesionych w wyniku realizacji projektu udzielenia pożyczki. Wartość dotacji nie może być 
niższa niż 3.000.000 zł i nie może przekroczyć 50.000.000 zł. Pozostałe 30% wydatków 
kwalifikujących się do wsparcia Projektodawca pokrywa z własnych środków (wkład w 
gotówce). Wsparcie może być wypłacone po zawarciu umowy o udzieleniu wsparcia 
proporcjonalnie do wkładu własnego faktycznie wniesionego w gotówce przez 
Projektodawcę. Projektodawcy mogą pozyskać na realizację projektu środki z innych źródeł 
publicznych niż Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i budżet państwa. 
 

                                                           
2 Od czerwca 2005 r. stopa referencyjna dla Polski wynosi 6,24% (stan na dzień 20 grudnia 2005r.)  
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Ostatnia przewidziana na 2005 r. runda aplikacyjna zakończyła się 30 listopada 2005 r. 
Ewentualne nowe terminy składania wniosków zostaną ogłoszone w pierwszej połowie 2006 
r.  
 
Szczegółowe informacje na temat Poddziałania oraz zasad aplikowania o wsparcie w jego 
ramach znajdują się w „Wytycznych dla Wnioskodawców” oraz innych dokumentach 
programowych dostępnych na stronie internetowej PARP (www.parp.gov.pl / Fundusze 
Strukturalne).  
Wsparcie finansowe w ramach Poddziałania dostępne jest na terenie całej Polski.  
 
 

Szczegółowe informacje: 
www.parp.gov.pl, zakładka „Fundusze Strukturalne” 

http://www.parp.gov.pl/strukturalny4.html 
 

 
 

Poddziałanie 1.2.2. „Dokapitalizowanie funduszy poręczeń kredytowych” 
 
W ramach Poddziałania wspierane są projekty mające na celu powiększenie kapitału funduszy 
poręczeń kredytowych poprzez ich dokapitalizowanie. Docelowo, z realizacji Poddziałania 
mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy3 prowadzący działalność 
gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej  Polskiej, którzy mogą uzyskać wsparcie w postaci 
poręczeń spłat kredytów lub pożyczek ze środków finansowych pochodzących z 
dokapitalizowania, udzielanych przez wyłonione w drodze konkursu instytucje. 
Na stronie internetowej PARP (http://pliki.parp.gov.pl/pdf/listy/spowkp1.2.2_lista1.pdf) 
znajduje się lista ponad dwudziestu instytucji, które do grudnia 2005 roku podpisały umowy o 
dofinansowanie na dokapitalizowanie prowadzonych przez nie funduszy poręczeniowych w 
ramach Poddziałania 1.2.2.  W najbliższym czasie lista ta zostanie rozszerzona o nowe 
podmioty, których wnioski zostały zatwierdzone do realizacji w wyniku oceny wniosków 
składanych w ramach trzeciej rundy aplikacyjnej (2 listopada 2005 r.).  Lista takich instytucji 
zostanie umieszczona na stronie PARP po podpisaniu umów z beneficjentami. 
 
Poręczenia lub gwarancje udzielane są mikroprzedsiebiorcom, małym i średnim 
przedsiębiorcom na następujących warunkach: 
- dotyczą kredytów oprocentowanych nie niżej, niż według stopy referencyjnej określonej 

przez Komisję Europejską, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, 
obowiązującej w dniu zawarcia umowy o udzieleniu  pożyczki (informacje na temat 
wysokości stopy referencyjnej ustalonej dla Polski w danym okresie można znaleźć 
między innymi na stronach internetowych Komisji Europejskiej: http://europa.eu.int, a 
także w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dostępnym online na  
http://europa.eu.int/eur-lex  oraz na stronach UOKiK: www.uokik.gov.pl)4 

- są udzielane po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez 
mikroprzedsiębiorcę, małego lub średniego przedsiębiorcę zobowiązania, 

                                                           
3 W rozumieniu definicji zawartej w Załączniku I do rozporządzenia nr 70/2001 z dn. 12 stycznia 2001 r. w 
sprawie stosowania art. 87 i 88 TWE do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorców (Dz. Urz. WE 
L 10 z 13.01.2001) zmienionego rozporządzeniem nr 364/2004 z dn. 25 lutego 2004 r. (Dz. Urz. WE L 63 z 
28.02.2004). 
4 Od czerwca 2005 r. stopa referencyjna dla Polski wynosi 6,24% (stan na dzień 20 grudnia 2005r.)  
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- są udzielane za wynagrodzeniem uwzględniającym ryzyko niespłacenia zaciągniętego 
przez mikroprzedsiębiorcę,  małego lub średniego przedsiębiorcę zobowiązania, 

- są udzielane w wysokości nieprzekraczającej 80% zobowiązania, którego dotyczą, 
- nie mogą być udzielane przedsiębiorcom znajdującym w trudnej sytuacji (w rozumieniu 

przepisów Wytycznych Wspólnoty dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i 
restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw – Dz.Urz. UE C 244/02 z  01.10.2004). 

 
Projektodawcami w ramach Poddziałania mogą być wyłącznie osoby prawne posiadające 
siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które: 
- nie działają w celu osiągnięcia zysku lub zysk przeznaczają na cele związane z zadaniami 

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (w rozumieniu ustawy z dn. 9 listopada 
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – Dz. U. Nr 109, poz. 
1158, ze zm.), 

- uchwałą właściwego organu utworzyły wyodrębniony księgowo fundusz przeznaczony 
wyłącznie na udzielanie poręczeń spłaty kredytów lub pożyczek na zasadach określonych 
powyżej, 

- posiadają niezbędny potencjał ekonomiczny i techniczny do udzielania poręczeń, 
- zatrudniają odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, 
- w umowach z instytucjami kredytującymi nie zawarły klauzuli wyłączności lub 

uprzywilejowania. 
 
Wsparcie na rzecz podmiotów prowadzących fundusze poręczeniowe udzielane jest w formie 
dofinansowania obejmującego maksymalnie 80% wydatków kwalifikujących się do 
dofinansowania, poniesionych w wyniku realizacji projektu udzielenia poręczenia. Wartość 
dotacji nie może być niższa niż 3.000.000 zł i nie może przekroczyć 50.000.000 zł. Pozostałe 
20% wydatków kwalifikujących się do wsparcia Projektodawca pokrywa z własnych środków 
(wkład w gotówce). Wsparcie wypłacane jest proporcjonalnie do wkładu własnego faktycznie 
wniesionego w gotówce przez Projektodawcę. Projektodawcy mogą pozyskać na realizację 
projektu środki z innych źródeł publicznych niż Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i 
budżet państwa.  
 
Ostatnia przewidziana na 2005 r. runda aplikacyjna zakończyła się 2 listopada 2005 r. 
Ewentualne nowe terminy składania wniosków zostaną ogłoszone w pierwszej połowie 2006 
r.  
 
Szczegółowe informacje na temat Poddziałania oraz zasad aplikowania o wsparcie w jego 
ramach  znajdują się w „Wytycznych dla Wnioskodawców” oraz innych dokumentach 
programowych dostępnych na stronie internetowej PARP (www.parp.gov.pl / Fundusze 
Strukturalne).  
 
Wsparcie finansowe w ramach Poddziałania dostępne jest na terenie całej Polski.  
 

Szczegółowe informacje: 
www.parp.gov.pl, zakładka „Fundusze Strukturalne”; 

www.parp.gov.pl/strukturalny5.html 
 
 
Poddziałanie 1.2.3. „Wspieranie powstawania funduszy kapitału zalążkowego typu seed 

capital” 
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W ramach Poddziałania przewiduje się realizację projektów polegających na wsparciu 
powstawania funduszy kapitału zalążkowego typu seed capital poprzez ich dokapitalizowanie. 
Docelowo, środki pochodzące z dokapitalizowania w formie kapitału zalążkowego lub innego 
typu finansowania okresu wstępnego wniesione zostaną do małych lub średnich 
przedsiębiorstw5 znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju i posiadających siedzibę na 
terenie Polski.  
Funduszem kapitału zalążkowego jest fundusz przeznaczony wyłącznie na obejmowanie akcji 
lub udziałów w polskich małych lub średnich przedsiębiorstwach znajdujących się we 
wczesnej fazie rozwoju.  Wsparcie będzie przyznawane małym i średnim przedsiębiorstwom 
po spełnieniu następujących warunków: 
- objęcie akcji lub udziałów nastąpi po przeprowadzeniu analizy opłacalności i ryzyka 

inwestycji; 
- przewidywana maksymalna wysokość zaangażowania funduszu w akcje lub udziały 

jednego przedsiębiorcy nie przekroczy 5.000.000 zł; 
- nie będą obejmowane akcje ani udziały przedsiębiorców znajdujących się w trudnej 

sytuacji (w rozumieniu przepisów Wytycznych Wspólnoty dotyczących pomocy państwa 
w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw – Dz. Urz. UE C 244/02 
z  01.10.2004). 

 
Poddziałanie nie przewiduje możliwości tworzenia funduszy seed capital przez administrację, 
lecz wprowadzenie zachęty w postaci możliwości dokapitalizowania funduszy w przypadku 
ich utworzenia przez spółki zarządzające. Przewiduje się, że tego rodzaju fundusze będą 
tworzone przez zainteresowane instytucje finansowe i spółki zarządzające nie zaliczane do 
sektora finansów publicznych. Udziałowcami funduszy będą inwestorzy, np. banki, instytucje 
parabankowe, przedsiębiorcy, instytucje regionalne. Przewiduje się, że w początkowym 
okresie głównymi inwestorami będą samorządy regionalne i lokalne wraz z wspierającymi je 
organizacjami, fundacjami i instytucjami edukacyjnymi. Forma prawna funduszu będzie 
umożliwiać uczestniczenie w zarządzaniu firmami, w których fundusz ma udziały. 
 
Projektodawcami w ramach Poddziałania będą mogły być wyłącznie: 
- osoby prawne, które uchwałą właściwego organu utworzyły wyodrębniony księgowo 

fundusz kapitału zalążkowego, posiadają niezbędny potencjał ekonomiczny i techniczny 
do obejmowania akcji lub udziałów w przedsiębiorstwach znajdujących się we wczesnej 
fazie rozwoju, zatrudniają odpowiednio wykwalifikowanych pracowników; 

- posiadające zdolność prawną fundusze inwestycyjne, które uchwałą właściwego organu 
utworzyły wyodrębniony księgowo fundusz kapitału zalążkowego i są zarządzane przez 
podmiot zarządzający będący odrębnym od funduszu podmiotem prawa, które posiadają 
niezbędny potencjał ekonomiczny i techniczny do obejmowania akcji lub udziałów w 
przedsiębiorstwach znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju, zatrudniają odpowiednio 
wykwalifikowanych pracowników. 

 
Wsparcie na rzecz funduszu kapitału zalążkowego udzielane będzie w formie dotacji 
obejmującej maksymalnie 50% wydatków kwalifikujących się do dofinansowania, 
poniesionych w wyniku realizacji projektu dokonania inwestycji kapitałowej. Wartość dotacji 
nie będzie mogła być niższa niż 5.000.000 zł i nie będzie mogła przekroczyć 50.000.000 zł. 

                                                           
5 W rozumieniu definicji zawartej w Załączniku I do rozporządzenia nr 70/2001 z dn. 12 stycznia 2001 r. w 
sprawie stosowania art. 87 i 88 TWE do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorców (Dz. Urz. WE 
L 10 z 13.01.2001) zmienionego rozporządzeniem nr 364/2004 z dn. 25 lutego 2004 r. (Dz. Urz. WE L 63 z 
28.02.2004). 
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Pozostałe 50% wydatków kwalifikujących się do wsparcia Projektodawca pokryje z własnych 
środków (wkład własny w gotówce). Wsparcie wypłacane będzie po zawarciu umowy o 
dofinansowanie, proporcjonalnie do faktycznie wniesionego wkładu własnego w gotówce 
przez Projektodawcę i z uwzględnieniem terminów obejmowania akcji lub udziałów. 
Projektodawcy będą mogli pozyskać na realizację projektu środki z innych źródeł 
publicznych niż Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i budżet państwa. 
 
Uwaga! Poddziałanie nie zostało jeszcze uruchomione. Ogłoszenie o uruchomieniu 
Poddziałania zostanie opublikowane na stronach internetowych Instytucji Wdrażającej, a 
także na stronach www.konkurencyjnosc.gov.pl. Dokumenty na temat Poddziałania 1.2.3 
znajdujące się obecnie na stronie internetowej PARP są dokumentami roboczymi.  
 Wsparcie finansowe w ramach Poddziałania dostępne będzie na terenie całej Polski.  
 
 

Szczegółowe informacje: 
www.parp.gov.pl, zakładka „Fundusze Strukturalne” 

 http://www.parp.gov.pl/strukturalny6.html  
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III. Działanie 1.3. 

Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm 
 
 
Za realizację działania 1.3. w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost 
konkurencyjności przedsiębiorstw” odpowiedzialna jest Agencja Rozwoju Przemysłu. 
Celem Działania 1.3. jest polepszenie przedsiębiorstwom warunków prowadzenia działalności 
gospodarczej w ramach infrastruktury technicznej i doradztwa w zakresie zarządzania.  
Realizacja Działania wynika z konieczności znoszenia barier, jakie napotykają nowo 
tworzone i działające przedsiębiorstwa. Jak pokazują przeprowadzone badania istotną barierą 
jest brak, albo wysoki koszt dostępu do odpowiedniej infrastruktury dla prowadzenia 
działalności gospodarczej. 
  
W Działaniu 1.3 wspierane są projekty, których celem jest tworzenie i udostępnianie 
przedsiębiorstwom nowej infrastruktury w ramach parków przemysłowych, parków naukowo-
technologicznych i inkubatorów technologicznych. 
 
Wspierane są inicjatywy tworzenia parków przemysłowych na celowo wyodrębnionych 
obszarach wykorzystując infrastrukturę i majątek po restrukturyzowanych lub likwidowanych 
przedsiębiorstwach. Parki takie zapewniają odpowiednią infrastrukturę techniczną, 
instytucjonalną, a także stwarzają warunki do zacieśnienia współpracy między 
przedsiębiorstwami i działalności innowacyjnej.  
 
Dla osiągnięcia celu działania 1.3 planuje się podjęcie m. in. następujących przedsięwzięć: 

- realizacji projektów inwestycyjnych związanych z powstawaniem i rozwojem 
parków przemysłowych, parków naukowo-technologicznych oraz inkubatorów 
technologicznych (w tym przedsiębiorczości akademickiej),  
- realizacji usług doradczych dla instytucji zarządzających parkami przemysłowymi, 
parkami naukowo-technologicznymi oraz inkubatorami technologicznymi (w tym 
przedsiębiorczości akademickiej). 

 
Działanie 1.3 podzielone jest na trzy elementy: 

• Inwestycje w parkach przemysłowych i naukowo-technologicznych, 
• Inwestycje w inkubatorach technologicznych, 
• Doradztwo dla podmiotów zarządzających. 

 
Inwestycje w parkach przemysłowych i naukowo-technologicznych 
W odniesieniu do parków naukowo-technologicznych wspierane będą istniejące inicjatywy 
podejmowane w ośrodkach, potrafiących wykazać osiągnięcie masy krytycznej niezbędnej 
dla funkcjonowania parku naukowo-technologicznego. 
Elementami wskazującymi na osiągnięcie masy krytycznej są: 

• duży potencjał instytucji naukowo-badawczych i szkół wyższych w otoczeniu 
projektowanego lub rozwijanego parku naukowo-technologicznego; w szczególności 
wspierane będą inicjatywy tworzone lub rozwijane we współpracy z CZT, 

• koncentracja na wybranych dziedzinach z obszaru zaawansowanych technologii, 
• silne partnerstwo pomiędzy instytucjami naukowo-badawczymi, szkołami wyższymi, 

samorządowymi władzami regionalnymi lub lokalnymi i innymi podmiotami 
zaangażowanymi w inicjatywę parku, wyrażone uwzględnieniem w odpowiedniej 
strategii rozwoju regionu, 
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Inwestycje w inkubatorach technologicznych 
W odniesieniu do inkubatorów technologicznych wspierane będą projekty tworzenia bądź 
rozwoju inkubatorów: 

• organizowanych przez szkoły wyższe lub instytuty badawcze, w szczególności 
tworzone lub rozwijane w wyniku porozumienia kilku wymienionych jednostek, 

• organizowanych przez wymienione instytucje naukowo-badawcze w porozumieniu i 
przy współpracy samorządów regionalnych i lokalnych lub przedsiębiorstw, 

• organizowanych przez parki naukowo-technologiczne lub CZT. 
 

Doradztwo dla podmiotów zarządzających 
W przypadku projektów doradczych wspierane jest: 

• przygotowanie studiów wykonalności, biznes planów oraz ocen oddziaływania na 
środowisko dla parków przemysłowych, parków naukowo – technologicznych oraz 
inkubatorów technologicznych; 

• podniesienie jakości zarządzania podmiotów zarządzających parkami przemysłowymi, 
parkami naukowo – technologicznymi oraz inkubatorami technologicznymi. 

 
Wydatki kwalifikujące się do objęcia dofinansowaniem 
Wydatki kwalifikowalne określa Rozporządzenie Komisji nr 448/2004 z dnia 10 marca 2004 
r. zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 1685/2000 ustanawiające szczegółowe zasady 
wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 odnośnie kwalifikowalności wydatków 
związanych z projektami współfinansowanymi z Funduszy Strukturalnych oraz anulujące 
Rozporządzenie (WE) nr 1145/2003. 
 
Są to: 

1. Projekty inwestycyjne 
1.1. Zakup gruntów i koszty z tym związane, przy założeniu, że koszt zakupu 

terenu stanowi nie więcej niż 10% kosztów kwalifikowanych projektu. 
1.2. Zakup budynków i koszty z tym związane, aport. 
1.3. Koszty spadku wartości nieruchomości lub wyposażenia, koszt amortyzacji 

nieruchomości lub wyposażenia. 
1.4. Koszty najmu, dzierżawy gruntów i nieruchomości ściśle powiązanych z 

projektem 
1.5. Koszt zakupu, dzierżawy, najmu wyposażenia, urządzeń, maszyn 

pozostających w dyspozycji podmiotu zarządzającego, koszt renowacji maszyn 
i urządzeń, zakup mebli oraz urządzeń i aparatów, które pozostaną w 
dyspozycji parku przemysłowego, technologicznego lub inkubatora 
technologicznego, zakup sprzętu komputerowego (nowego i używanego) 
poprawiającego jakość świadczenia usług lub umożliwiających świadczenie 
takich usług. 

1.6. Wydatki ponoszone w związku z operacjami leasingowymi oraz raty 
leasingowe. 

1.7. Dostosowanie terenów, obiektów i pomieszczeń do świadczenia usług. 
1.8. Koszty zakupu, leasingu, środków transportu w przypadku pozostawania i 

użytkowania tych środków w obrębie parku (np. wózki widłowe). 
1.9. Koszty ogólne projektu, w tym koszty zarządzania projektem. 
1.10.Koszty ekspertyz, badań i analiz technicznych, finansowych, ekonomicznych 

oraz specjalistycznych, koszty nadzoru technicznego i dokumentacji 
technicznej, pod warunkiem ścisłego powiązania z celami projektu. 
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1.11.Koszty zakupu technologii, licencji, patentów ściśle związane z realizacją 
inwestycji. 

1.12.Koszty audytu oraz obsługa prawna projektu. 
1.13.Koszty usług finansowych związanych z otwarciem i prowadzeniem 

odrębnego konta projektu. 
 
2. Projekty dotyczące usług doradczych 

W ramach działania 1.3 wyszczególniono poniższe kategorie kosztów osobowych i 
nieosobowych dla wydatków kwalifikowanych poniesionych w procesie realizacji 
projektów doradczych. 

Koszty osobowe, w tym: 
• koszty personelu zarządzającego projektem, 
• koszty wynagrodzeń ekspertów, pracowników oraz personelu pomocniczego w 

projekcie (np. tłumaczy), 

Koszty nieosobowe, w tym: 
• koszty opracowań niezbędnych dla realizacji projektu (analiz, ekspertyz itp), 
• koszty organizacyjne seminariów, konferencji i warsztatów, 
• koszty związane z prowadzeniem usług wynikających z głównych celów projektu, 
• koszty przygotowania, wydawania, publikacji i dystrybucji materiałów 

promocyjnych, 
• koszty opracowania i utrzymania stron internetowych, 
• budowa i rozwój baz danych oraz stały monitoring, 
• koszty związane z wprowadzeniem systemów kontroli jakości, certyfikacji i 

atestacji (takich jak standardy ISO, TQM), 
•  koszty zakupu know-how poprawiającego jakość świadczenia usług lub 

umożliwiających świadczenie takich usług, 
• koszty tłumaczeń ustnych i pisemnych,  
• koszty audytu i ewaluacji projektu, 
• koszty diet, podróży krajowych i zagranicznych realizatorów projektu, 
• inne koszty, w tym koszty ogólne związane z prowadzeniem biura projektu. 

 
3. Podatek VAT 

 
Forma i wartość dofinansowania 
Działanie 1.3 w zakresie wsparcia przekazywanego podmiotom zarządzającym parkami 
przemysłowymi, naukowo-technologicznymi i inkubatorami technologicznymi, nie zawiera 
elementów pomocy publicznej i może być finansowane do 100% wydatków 
kwalifikowanych. 
Maksymalne dofinansowanie ze środków EFRR wynosi 75% całkowitych wydatków 
kwalifikowanych. Pozostała część zostanie pokryta z budżetu państwa (12,5%) oraz z budżetu 
Jednostek Samorządu Terytorialnego (12,5%) i innych środków publicznych, lub im 
pokrewnych. Jednostka samorządu terytorialnego może pokryć przypadającą na nią część 
dofinansowania w formie w szczególności: 

- aportu (wkładu rzeczowego), 
- wkładu pieniężnego 

wniesionych do spółki zarządzającej. 
Środki pokrewne środkom publicznym (znajdujące się w dyspozycji podmiotów realizujących 
projekty przyczyniające się do zapewnienia dobra publicznego lub poprawy istniejącego 
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dobra publicznego) mogą zostać przekazane w dowolnej formie prawnie dopuszczalnej, 
koniecznie bezzwrotnie. 
 
W przypadku projektu inwestycyjnego wartość wydatków kwalifikowanych nie może być 
mniejsza niż 2 mln PLN i większa niż 45 mln PLN. 
W przypadku projektu doradczego wartość wydatków kwalifikowanych nie może być 
mniejsza niż 40 tys. PLN i większa niż 2 mln PLN. 
 
Zakończone zostały już III rundy aplikacyjne, w wyniku których zakontraktowana została 
znaczna część budżetu Działania 1.3 SPO-WKP (ok. 90%). Ostatnia IV runda zostanie 
ogłoszona najprawdopodobniej we wrześniu. 

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie 
w ramach działania 1.3. SPO-WKP znajdują się pod adresem: www.arp.com.pl  

Pytania można kierować na adres: e-mail: spo-wkp@arp.com.pl  

lub telefonicznie pod numery: (22) 460 37 79, (22) 460 37 74, (22) 460 36 21  
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IV. Działanie 1.4. 

Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-
rozwojową a gospodarką 

 
Za realizację działania 1.4. Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost konkurencyjności 
przedsiębiorstw” odpowiedzialne jest Wydział Wdrażania Funduszy Strukturalnych w 
Departamencie Badań na Rzecz Gospodarki Ministerstwa Nauki i Informatyzacji.  
 
Celem Działania 1.4 jest wzmocnienie konkurencyjności gospodarki poprzez podnoszenie 
poziomu innowacyjności. Osiągnięcie tego celu będzie możliwe przez zwiększenie transferu 
nowoczesnych rozwiązań technologicznych, produktowych i organizacyjnych do 
przedsiębiorstw i instytucji.  
Cel działania zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących poddziałań: 

1.4.1 Projekty celowe obejmujące badania stosowane i prace rozwojowe: wyłącznie 
w zakresie badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych prowadzonych 
przez przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw samodzielnie albo we 
współpracy z instytucjami sfery B+R, 

1.4.2 Inwestycje związane z budową, modernizacją i wyposażeniem laboratoriów 
świadczących specjalistyczne usługi dla przedsiębiorstw, realizowane przez 
jednostki naukowe, 

1.4.3 Inwestycje związane z budową, modernizacją i wyposażeniem 
specjalistycznych laboratoriów Centrów Zaawansowanych Technologii i 
Centrów Doskonałości, działających w priorytetowych dziedzinach rozwoju 
polskiej gospodarki, 

1.4.4 Projekty celowe prowadzone przez CZT, 
1.4.5 Projekty badawcze w obszarze monitorowania i prognozowania rozwoju 

technologii ( z ang. foresight). 
Projektodawcami w ramach działania 1.4 mogą być instytucje sfery badawczo-rozwojowej i 
organizacje (sieci, konsorcja) sfery badawczo-rozwojowej, przedsiębiorstwa, grupy 
przedsiębiorstw.  
Instytucją Wdrażającą, do której składane są wnioski dla Działania 1.4 jest Wydział 
Wdrażania Funduszy Strukturalnych w Departamencie Badań na Rzecz Gospodarki 
Ministerstwa Nauki i Informatyzacji.  
 
W ramach poszczególnych Poddziałań wspierane będą: 
1. Centra Zaawansowanych Technologii, które będą funkcjonowały w ścisłej współpracy z 

gospodarką, tzn. z dużą liczbą przedsiębiorstw i innych odbiorców pomocy np. 
branżowymi lub regionalnymi izbami gospodarczymi, służbą zdrowia, itp. CZT będą 
mogły ubiegać się o dofinansowanie infrastruktury badawczej w postaci budowy lub 
modernizacji laboratoriów oraz wyposażenia laboratoriów badawczych, a także projektów 
badawczych w postaci wieloletnich programów obejmujących skoordynowane działania 
wszystkich partnerów CZT w celu osiągnięcia konkretnych wyników badawczych, 
zwłaszcza o istotnym znaczeniu gospodarczym, zawierających szczegółowy plan 
wykorzystania tych wyników w praktyce gospodarczej i spodziewanych efektów 
finansowych.  

2. Centra Doskonałości. Naukowcy działający w ramach Centrum Doskonałości wykorzystują 
zaplecze CD dla badań prowadzonych na rzecz przedsiębiorstw zainteresowanych 
pozyskaniem nowych rozwiązań technologicznych. CD będą mogły ubiegać się o 
dofinansowanie infrastruktury badawczej w postaci budowy, modernizacji oraz 
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wyposażenia specjalistycznych laboratoriów badawczych. 
3. Jednostki naukowe posiadające laboratoria świadczące specjalistyczne usługi techniczne na 

rzecz gospodarki, a zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw. Wsparcie będzie 
obejmowało: 
- inwestycje w infrastrukturę laboratoriów świadczących dla przedsiębiorstw usługi 

specjalistyczne o udokumentowanym popycie rynkowym, 
- inwestycje w infrastrukturę laboratoriów certyfikowanych i laboratoriów ubiegających 

się o certyfikację, posiadających charakter sieciowy lub/i branżowy. 
4. Przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw realizujących badania stosowane i prace 

rozwojowe (badania przemysłowe oraz badania przedkonkurencyjne). Wsparcie 
przedsiębiorstw będzie obejmowało projekty badawcze związane z wprowadzaniem 
zaawansowanych technologii oraz najlepszych dostępnych technik (BAT) prowadzonych 
we współpracy  
z instytucjami prowadzącymi działalność badawczo-rozwojową, 

5. Projekty badawcze wspomagające tworzenie strategii rozwoju gospodarczego w oparciu o 
rozwój nauki i nowych technologii zarówno na poziomie makro- jak i mikro-
gospodarczym (foresight). 

 
 
Ministerstwo Nauk i Informatyzacji ogłosiło otwarcie rundy aplikacyjnej na składanie 
wniosków do poddziałań: 
1.4.1. Projekty celowe obejmujące badania stosowane i prace rozwojowe: wyłącznie w 
zakresie badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych prowadzonych przez 
przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw samodzielnie albo we współpracy z instytucjami 
sfery B+R,  
1.4.2. Inwestycje związane z budową, modernizacją i wyposażeniem laboratoriów 
świadczących specjalistyczne usługi dla przedsiębiorstw, realizowane przez jednostki 
naukowe,  
1.4.3. Inwestycje związane z budową, modernizacją i wyposażeniem specjalistycznych 
laboratoriów CZT i Centrów Doskonałości, działających w priorytetowych dziedzinach 
rozwoju polskiej gospodarki,  
1.4.4. Projekty celowe realizowane przez CZT. 
 

Terminy składania wniosków: 
Poddziałania 1.4.2 i 1.4.3: 

od 15 lipca 2005 r. do 30 września 2005 r.  
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15 -16.15  

Ostateczny termin składania wniosków upływa 
30 września 2005 r. o godz. 16.15. 

 
Poddziałania 1.4.1 i 1.4.4: 

nabór odbywa się w trybie ciągłym począwszy 
od 2 listopada 2004r.  do 30 czerwca 2006 r. 

lub wyczerpania środków finansowych. 
 
Wnioski o dofinansowanie należy składać bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty na 
adres: 

Ministerstwo Nauki i Informatyzacji 
Departament Badań na Rzecz Gospodarki 
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ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, pok.303 
 

Szczegółowe informacje w sprawie przygotowania, składania i rozpatrywania wniosków o 
dofinansowanie w ramach Działania 1.4 SPO-WKP oraz wzory wniosków i lista 
wymaganych załączników znajdują się na stronie internetowej MNiI www.mnii.gov.pl w 
zakładce poświęconej Działaniu 1.4 oraz www.konkurencyjnosc.gov.pl  
 
Pytania można kierować na adres: e-mail: dfs@mnii.gov.pl oraz wwfs@mnii.gov.pl lub 
telefonicznie pod numery: (022) 628 82 00, 529 23 80, (022) 629 15 88 lub 529 23  
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V. Działanie 1.5 

Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji 
i usług publicznych on-line 

 
Za realizację działania 1.5. Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost konkurencyjności 
przedsiębiorstw” odpowiedzialne jest Ministerstwo Nauki i Informatyzacji. 
 
Celem działania jest poprawa warunków funkcjonowania gospodarki poprzez zwiększenie 
ilości i poprawę jakości usług świadczonych on-line przez instytucje sektora publicznego na 
rzecz przedsiębiorstw z wykorzystaniem nowoczesnych technologii teleinformatycznych. 
 
Do podniesienia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw znacząco przyczyni się 
przeniesienie na platformę elektroniczną takich kluczowych usług publicznych jak: 
 - rejestracja działalności gospodarczej, 
 - rozliczanie podatku VAT oraz CIT, 
 - zamówienia publiczne, 
 - przekazywanie danych statystycznych, 
 - pozwolenia i opłaty za korzystanie ze środowiska oraz  

- wydawanie koncesji i pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej (np. 
pozwolenia na budowę). 

W chwili obecnej żadna z powyższych usług nie jest świadczona w pełni elektronicznie. 
Zaletami planowanych rozwiązań będą m.in. zmniejszenie czasu, a co za tym idzie również 
kosztów załatwiania spraw urzędowych, ułatwienie pracy przedsiębiorcom, uproszczenie 
procedur, zmniejszenie biurokracji.  
 
Instytucją Wdrażającą, do której składane są wnioski dla Działania 1.5 jest Wydział 
Wdrażania Funduszy Strukturalnych w Departamencie Badań na Rzecz Gospodarki 
Ministerstwa Nauki i Informatyzacji, natomiast Ostatecznymi Odbiorcami są instytucje 
administracji rządowej. 
 
Działanie to skierowane jest przede wszystkim do administracji, ale to przedsiębiorstwa staną 
się jego beneficjentami. Po pierwsze same firmy będą mogły składać projekty na 
przeniesienie usług publicznych na platformę elektroniczną oraz później świadczyć usługi 
publiczne w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Z drugiej strony firmy będą 
dostarczać sprzęt, oprogramowanie oraz świadczyć usługi związane z informatyką. W grę 
wchodzą również inwestycje w infrastrukturę IT (także bezpieczeństwo) – typu kable, 
czytniki, podpisy elektroniczne, karty chipowe.  
 
 

Więcej informacji na stronie: 
www.mnii.gov.pl  

 
 


