odnawialnych. Są to projekty polegające np. na tworzeniu elektrowni wiatrowych, słonecznych, geotermalnych czy
wykorzystujących biomasę. Kiedy otrzymasz dofinansowanie na ten cel, wytworzoną energię możesz przeznaczyć na
własne cele, ale nadwyżki możesz też
przekazywać do sieci energetycznej.
Dofinansowania na wykorzystywanie
odnawialnych źródeł energii także są
zaplanowane w szczególności w formie
instrumentów finansowych. Dodatkowe
informacje na temat tego typu instrumentów uzyskasz w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, który odpowiada za ich realizację (http://poiis.nfosigw.gov.pl).
Finansowanie: Program Infrastruktura 
i Środowisko, 1.1, 1.2

Pozostałe obszary
Firmy mogą pozyskiwać dofinansowania
w jeszcze wielu innych obszarach. Nie
w każdym z nich duża firma, może uzyskać wsparcie. Dlatego np. działania
związane z wdrożeniem innowacyjnych
rozwiązań w firmie, informatyzacją czy
innymi wydatkami inwestycyjnymi,
będziesz musiał finansować z innych
źródeł.

Pamiętaj, że w zależności od tego, w jakiej branży działasz, może się okazać,
że są dla Ciebie jeszcze inne możliwości
dofinansowania.
Taka sytuacja może mieć miejsce, jeśli
reprezentujesz np. duże przedsiębiorstwo energetyczne albo telekomunikacyjne. Przedsiębiorstwa wykonujące
różne zadania publiczne, np. zlecone
przez gminy, także często posiadają status dużego przedsiębiorstwa. Dzieje
się tak dlatego, że zwykle swój udział
w ich strukturze własnościowej ma Skarb
Państwa lub samorządy. Dla takich dużych firm, również są możliwości dofinansowania. W szczególności możesz
ich szukać w Programie Infrastruktura
i Środowisko, a czasem w programie
regionalnym.

Co dalej?
Jeśli masz pomysł, a nie jesteś przekonany czy może być on dofinansowany z Funduszy Europejskich, nie
zapomnij o pomocy, którą możemy
Ci udzielić. Przede wszystkim zapoznaj się
z informacjami na portalu Funduszy Europejskich oraz skontaktuj się z Punktami
Informacyjnymi, gdzie znajdziesz pomoc
w dopasowaniu źródła dofinansowania.

Gdzie po szczegółowe informacje?
Więcej informacji znajdziesz na stronie:

www.Fun dusz eEur opejskie .gov.pl
lub w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Twojej okolicy.

Fundusze Europejskie
dla dużych firm
Przedsiębiorcy są jednymi z głównych odbiorców wsparcia z Funduszy Europejskich.
Są wśród nich także duże firmy. Nawet jeśli Twoja firma ma już ugruntowaną pozycję, wielu pracowników, duże dochody, to droga do Funduszy Europejskich nie jest
dla Ciebie zamknięta.
Lista obszarów wsparcia dla dużych przedsiębiorstw jest jednak ograniczona.
Możesz korzystać z dofinansowania w projektach ważnych, strategicznych nie tylko dla Ciebie, ale też dla polskiej gospodarki.
Na kolejnych stronach znajdziesz najważniejsze, podstawowe informacje o możliwościach dofinansowania Twojej firmy.

Co to znaczy duża firma?
Przede wszystkim musisz ustalić, czy Twoja
firma jest dużym przedsiębiorstwem.
Najpierw musisz wziąć pod uwagę stan
zatrudnienia i obroty Twojej firmy. Jeśli
zatrudniasz więcej niż 250 pracowników,
a roczne obroty Twojej firmy przekraczają
50 mln euro, wówczas najpewniej Twoja
firma będzie uznana za dużą. Pamiętaj jednak, że te wskaźniki powinny powtórzyć się
w dwóch następujących po sobie latach.
Musisz też upewnić się, czy nie masz
powiązań (osobowych lub kapitałowych)
z innymi przedsiębiorcami. Czasem
w takiej sytuacji zatrudnienie i obroty
współpracujących z Tobą firm mogą być
doliczane do wskaźników Twojej firmy.
Dopiero suma pozwoli ocenić, czy mieścisz się w kategorii MŚP, czy też jesteś
już dużym przedsiębiorstwem.
Pomocnym narzędziem w określeniu
wielkości firmy, jest tzw. kwalifikator MŚP. http://kwalifikator.een.org.pl

Projekty badawcze
Jeśli chcesz stworzyć nowe rozwiązanie technologiczne albo dopracować
i przetestować już znany algorytm,
możesz uzyskać dofinansowanie na
przeprowadzenie prac badawczych (B+R).
Aby dostać dofinansowanie na B+R
powinieneś zaplanować przebieg całego
procesu. Przede wszystkim zastanów się,
czy możesz sam wykonać takie badania,
czy lepiej będzie zlecić je jednosce naukowej. Jeśli nie masz jeszcze odpowiedniego potencjału do samodzielnej działalności badawczej, warto nawiązać taką
współpracę.
Są jeszcze dwa ważne warunki. Po pierwsze, Twój projekt musi być innowacyjny – co najmniej na skalę województwa.

Szczegółowe zasady znajdziesz w wymaganiach dotyczących konkretnych programów. Po drugie zakres Twoich badań
powinien wpisywać się w krajowe lub
regionalne inteligentne specjalizacje. Są to dziedziny najbardziej rozwojowe dla kraju lub województwa.
Krajowe specjalizacje znajdziesz na
stronie www.smart.gov.pl w zakładce
„Wspieranie przedsiębiorczości”. Specjalizacji regionalnych szukaj natomiast
w regionalnych strategiach innowacji
województw.
Dofinansowanie na prace B+R możesz
uzyskać w Programie Inteligentny Rozwój (POIR) oraz w programie regionalnym w Twoim województwie. Pamiętaj
jednak, że niekiedy w programach regionalnych pojawiają się ograniczenia
w korzystaniu ze wsparcia przez duże
przedsiębiorstwo. W Programie Inteligentny Rozwój dofinansowania na prace
badawcze są przyznawane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (www.
ncbir.gov.pl).
W regionach wnioski możesz natomiast
składać w urzędach marszałkowskich
bądź instytucjach, którym zostały zlecone takie zadania.
Do którego programu złożyć wniosek?
W Programie Inteligentny Rozwój możesz dostać dofinansowanie na projekty

większej wartości i wpisujące się w krajowe specjalizacje. W programach regionalnych wsparcie jest na projekty mniejszei zgodne ze specjalizacjami danego
województwa.
Finansowanie: Program Inteligentny
Rozwój, 1.1, 1.2,
Programy Regionalne

Infrastruktura do badań
Jeśli dopiero planujesz rozpoczęcie działalności badawczo-rozwojowej, weź pod
uwagę możliwość dofinansowania na infrastrukturę potrzebną do takich zadań.
Możesz uzyskać fundusze na to, żeby zakupić i zainstalować niezbędne sprzęty,
aparaturę czy programy informatyczne.
Musisz jednak pamiętać o celu takich inwestycji. Do wniosku o dofinansowanie
powinieneś dołączyć agendę badawczą,
w której opiszesz, na jakie badania i prace rozwojowe wykorzystasz zakupiony
sprzęt. Zakres tych badań powinien być
zgodny z krajowymi bądź regionalnymi
inteligentnymi specjalizacjami, o których
czytałeś wyżej.
Możesz również całkowicie nastawić
swoją firmę na działalność badawczą.
Wtedy dofinansowanie przeznaczysz na
przekształcenie się w centrum badawczo-rozwojowe. Taki status nadaje Ministerstwo Rozwoju. Ze środków unijnych możesz natomiast sfinansować infrastrukturę niezbędną do prowadzenia
takiej działalności.

Dofinansowanie na infrastrukturę B+R
możesz uzyskać w Programie Inteligentny Rozwój oraz w programie regionalnym
w Twoim województwie. Podobnie jak
w przypadku projektów badawczych,
w niektórych programach regionalnych
dostęp dużych przedsiębiorstw do takich
środków może być ograniczony. W POIR
wnioski są przyjmowane przez Ministerstwo Rozwoju. W regionach za realizację programów odpowiadają natomiast
urzędy marszałkowskie bądź instytucje,
którym zostały zlecone takie zadania.
O tym, do którego programu powinieneś
skierować wniosek, decyduje głównie
wpisanie się w krajowe lub regionalne
specjalizacje. Znaczenie może mieć także wartość projektu, która jest wyższa
w POIR.
Finansowanie: Program Inteligentny
Rozwój, 2.1,
Programy Regionalne

Rozwiązania ekologiczne
Jeśli chcesz poprawić efektywność energetyczną swojej firmy, możesz starać się
o środki na ten cel w Programie Infrastruktura i Środowisko. Są w nim specjalne dofinansowania skierowane tylko
do dużych przedsiębiorstw. Pamiętaj, że
dostępne są one w szczególności w formie instrumentów zwrotnych, np. pożyczek.
Na co możesz dostać dofinansowanie?
Fundusze możesz przeznaczyć np. na
termomodernizację budynków firmy,
wprowadzanie energooszczędnych
technologii czy przebudowę linii produkcyjnej.
Jeśli planujesz pozyskiwać energię ze źródeł odnawialnych (np. montując panele
słoneczne), to wydatki na ten cel też mogą
być częścią projektu.
W Programie Infrastruktura i Środowisko
możesz także szukać dofinansowania na
wytwarzanie energii ze źródeł

