
Gdzie po szczegółowe informacje?
Więcej informacji znajdziesz na stronie:

lub w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Twojej okolicy.

www.FunduszeEuropejskie.gov.pl

Fundusze Europejskie
dla małych i średnich firm  
Mikro, mali i średni przedsiębiorcy (MŚP) są jednymi z głównych odbiorców wspar-
cia z Funduszy Europejskich. Jeśli prowadzisz swoją firmę, często zastanawiasz się,  
w jakim kierunku mógłbyś ją rozwinąć. Chcesz poprawić swoją konkurencyjność  
i podnieść zyski? Mogą Ci w tym pomóc środki unijne. 

Obszarów, w których możesz otrzymać dofinansowanie jest bardzo dużo. W zależno-
ści od Twoich potrzeb, branży w której działasz czy potencjału Twojej firmy, możesz 
korzystać z różnych form wsparcia.

Prowadząc swoją działalność najlepiej wiesz, na co potrzebujesz przeznaczyć środki. 
Fundusze Europejskie starają się odpowiadać na Twoje potrzeby. Pamiętaj jednak, 
żeby zapoznać się z warunkami uzyskania wsparcia, bo nie każdy wydatek możesz 
sfinansować ze środków unijnych.

Pamiętaj także, że niektóre możliwo-
ści dofinansowania w tym obszarze to 
instrumenty zwrotne, a nie dotacje.
Finansowanie: Program Infrastruktura   
i Środowisko, 1.1 , 
Programy Regionalne 

Działalność za granicą

Jeśli eksportujesz lub chcesz zacząć 
eksportować swoje produkty czy usługi, 
możesz starać się o dofinansowanie na 
zwiększanie swojej aktywności na ryn-
kach zagranicznych. 

Takie dofinansowanie możesz pozy-
skać w programie regionalnym,  a jeśli 
prowadzisz firmę na wschodzie Polski  
– w Programie Polska Wschodnia. Na 
czym to polega? Najpierw przygoto-
wujesz strategię firmy za granicą (tzw. 
model biznesowy w zakresie internacjo-
nalizacji). Dofinansowanie przeznaczasz 
na przygotowanie tej strategii do realiza-
cji, ale także na konkretne działania, np. 
na dostosowanie produktów czy udział  
w targach i misjach gospodarczych.

Wnioski o wsparcie z Programu Polska 
Wschodnia składasz do Polskiej Agen-
cji Rozwoju Przedsiębiorczości (www.
popw.parp.gov.pl), a w programach regio- 
nalnych – do urzędów marszałkowskich  

lub innych instytucji, którym zlecono 
takie zadania w danym województwie.

W Programie Inteligentny Rozwój 
możesz ponadto dostać dofinansowa-
nie na udział w konkretnych wydarze-
niach promocyjnych, tzw. branżowych  
i ogólnych programach promocji gospo- 
darczej. Ich listę przygotowało Minister-
stwo Rozwoju w konsultacji z przedsię-
biorcami. Wnioski  o wsparcie składasz 
natomiast do Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (www.poir.parp.gov.pl).
Finansowanie: Program Inteligentny  
Rozwój, 3.3, 
Program Polska Wschodnia, 1.2,  
Programy Regionalne

Co jeszcze?

Mimo dość szerokiej listy, to ciągle nie 
wszystkie obszary, w których możesz 
pozyskać dofinansowanie jako przed-
siębiorca. Kolejnych możliwości szukaj  
w szczególności w programie regional-
nym Twojego województwa, Programie 
Inteligentny Rozwój oraz Programie Pol-
ska Wschodnia. Zweryfikuj także swoje 
pomysły, zapoznając się z informacjami 
na Portalu Funduszy Europejskich oraz 
kontaktując się z Punktami Informacyj-
nymi.



Rozwój działalności firmy

Jeśli prowadzisz działalność gospodar-
czą, to doskonale wiesz, że firma ma 
zwykłe potrzeby inwestycyjne, np. na 
zakup nowego sprzętu, itp. Takie wydat-
ki pozwalają rozszerzać produkcję czy 
zakres usług. Wpływają też pozytyw-
nie na konkurencyjność Twojej firmy na  
rynku.

Jak pozyskać dofinansowanie na rozwój 
swojej firmy? Takie środki są dostępne 
głównie w formie pożyczek. Będziesz 
musiał je zwrócić, ale dostaniesz je ła- 
twiej niż w banku,  a warunki spłaty będą 
korzystniejsze. 

Jeśli będziesz chciał jednak wziąć kredyt 
w banku, to wtedy Fundusze Europejskie 
też mogą Ci pomóc. Jak? Dając porę- 
czenie (gwarancję spłaty) bankowi  
w Twoim imieniu.

Środki na rozwój firm pochodzą z progra-
mów regionalnych realizowanych w ka- 
żdym województwie oraz z inicjatywy 
JEREMIE (www.jeremie.com.pl). To drugie 
źródło jest dostępne tylko w kilku regio- 
nach Polski. 

Jeśli prowadzisz firmę na wsi, możesz 
zainteresować się także Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Kto może 
Ci pomóc? Lokalne Grupy Działania, któ-
re działają najczęściej w kilku sąsied- 
nich gminach. 

O grupę w Twojej okolicy możesz zapytać 
w swoim urzędzie gminy albo wyszukać 
ją na stronie www.ksow.pl w zakładce 
„Baza LGD”. Pamiętaj także, że ze swoim 
pomysłem musisz się wpisać w lokalne 
strategie, dlatego najpierw zapoznaj się 
dokładnie ze wszystkimi dokumentami.
Finansowanie: Programy Regionalne, 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
(Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach 
inicjatywy LEADER)

Projekty badawcze i wdraża-
nie innowacji

Jeśli chcesz zrealizować projekt badaw-
czy, jeśli potrzebujesz dofinansowania 
na infrastrukturę do badań, albo chcesz 
wdrożyć już gotowe innowacyjne rozwią-
zania, możesz uzyskać dofinansowanie  
z UE. 

Wsparcie na prowadzenie prac badaw-
czych i rozwojowych, infrastrukturę do 
badań i wdrażanie innowacji możesz uzy-
skać w Programie Inteligentny Rozwój, 
Programie Polska Wschodnia oraz w pro-
gramie regionalnym  w Twoim wojewódz-
twie. Dokładniejsze informacje ten na 
temat znajdziesz w naszej innej ulotce pt. 
„Fundusze dla firm na innowacje firm”. 

Finansowanie: Program Inteligentny Roz-
wój, 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.3.2, 3.1, 3.2,  
Program Polska Wschodnia, 1.3, 1.4,  
Programy Regionalne

Informatyzacja

Wykorzystywanie technologii informa-
tycznych i internetowych w firmie staje się 
coraz bardziej niezbędne. Dlatego możesz 
ubiegać się o wsparcie także na tego typu 
projekty. Jakie masz możliwości?

 

Dofinansowanie możesz uzyskać, jeśli 
chcesz przygotować portal e-usługowy, 
rozwinąć handel elektroniczny, czy opra-
cować tzw. rozwiązanie B2B (business-to 
business) łączące systemy Twojej firmy  
z systemami Twoich partnerów. 

Poza tym środki unijne możesz przezna-
czyć na wprowadzenie elektronicznych 
systemów w ramach Twojej działalności, 
np. dotyczących zarządzania firmą czy 
budowania relacji z klientami. Fundusze 
na te cele możesz uzyskać w programie 
regionalnym w Twoim województwie. 
Nawet jeśli zasięg Twojego projektu  
(np. portalu handlowego) będzie  
ogólnopolski, to o dofinansowanie  i tak  
występujesz w swoim regionie. Pro-
gramy regionalne są bardzo zróżnico-
wane. W niektórych województwach 
na rozwiązania informatyczne  
i elektroniczne możesz dostać dotacje,  
a w innych tylko pożyczki na preferencyj-
nych warunkach. Zróżnicowane są także 
warunki, terminy składania wniosków  
czy kwoty dofinansowania. 

Dlatego najlepiej zapoznaj się z warun-
kami swojego programu regionalne-
go. Adres jego strony internetowej 
znajdziesz na portalu www.funduszeeu-
ropejskie.gov.pl w zakładce „Serwisy pro-
gramów”.
Finansowanie: Programy Regionalne

Rozwiązania ekologiczne

Ekologia i efektywne wykorzystanie 
energii to kolejny ważny obszar wsparcia  
z Funduszy Europejskich. 

Jeśli chcesz poprawić efektywność ener-
getyczną swojej firmy, możesz starać się 
o środki na ten cel  w programie regio-
nalnym. Fundusze możesz przeznaczyć 
np. na:
 ▪ termomodernizację budynków firmy, 
 ▪ wprowadzanie energooszczędnych 

technologii,
 ▪ przebudowę linii produkcyjnej. 

Jeśli planujesz pozyskiwać energię ze 
źródeł odnawialnych (np. montując 
panele słoneczne), to wydatki na ten cel 
też mogą być częścią projektu. Być może 
potrzebujesz też modernizacji ogrzewa-
nia, klimatyzacji czy wentylacji.

W Twoim programie regionalnym oraz  
w Programie Infrastruktura  i Środowisko 
(www.pois.gov.pl) możesz także szukać 
dofinansowania na wytwarzanie energii 
ze źródeł odnawialnych. Są to projekty 
polegające np. na tworzeniu elektrowni:
 ▪ wiatrowych, 
 ▪ słonecznych, 
 ▪ geotermalnych,
 ▪ wykorzystujących biomasę. 

Kiedy otrzymasz dofinansowanie na ten 
cel, wytworzoną energię możesz prze-
znaczyć na własne cele, ale nadwyżki 
możesz też przekazywać do sieci ener-
getycznej. 

Pamiętaj też, że w Programie Infrastruk-
tura i Środowisko będziesz mógł reali-
zować duże projekty (wytwarzające 
znaczne ilości energii), a w programach 
regionalnych te o mniejszym zakresie.  


