
DOTACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 

Około 99% europejskich przedsiębiorstw stanowią małe firmy, które zatrudniają mniej niż 250 
pracowników. Są one głównymi pracodawcami i głównym źródłem nowych miejsc pracy. Dlatego też 
to właśnie MŚP w znacznym stopniu wpływają na uzyskanie wzrostu gospodarczego.  

Dostęp do środków finansowych ma zasadnicze znaczenie w kontekście zakładania przedsiębiorstwa 
lub rozszerzania jego działalności. UE zapewnia małym firmom finansowanie w różnych formach - 
dotacji, pożyczek, a w niektórych przypadkach gwarancji. Ponadto UE finansuje określone projekty. 
Finansowanie UE można podzielić na dwie kategorie: 

 finansowanie bezpośrednie w formie dotacji; 
 finansowanie pośrednie poprzez krajowych i lokalnych pośredników. 

W celu podniesienia świadomości społecznej na temat rodzajów i źródeł wsparcia dostępnych dla 
małych i średnich przedsiębiorstw podejmowanych jest szereg inicjatyw, takich jak:  

Europejski portal dla małych przedsiębiorstw  
zawiera on wszelkie informacje udostępniane przez UE dla MŚP i na ich temat, począwszy od 
praktycznych porad w zakresie polityki, poprzez lokalne punkty kontaktowe po odsyłacze 
umożliwiające nawiązywanie kontaktów, warto więc tam zaglądnąć (http://ec.europa.eu/small-
business/index_pl.htm). 
 
Za przedsiębiorstwo uznaje się osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (na podstawie 
wpisu do ewidencji działalności gospodarczej) lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą 
zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym (na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców).  
Do określenia statusu mikrprzedsiębiorstwa należy stosować zapisy zawarte w rozporządzeniu Komisji 
(WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. 
Mikroprzedsiębiorstwem jest firma zatrudniająca mniej niż 10 pracowników a jej roczny obrót i/lub 
całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln euro. 

 

Kończą się unijne pieniądze dla przedsiębiorców. Starczy ich jeszcze na rok, najdalej 

na dwa lata. Na kolejną ich "dostawę" trzeba będzie poczekać przynajmniej do roku 2014. 

Przedsiębiorcy, którzy zarejestrują wnioski o dofinansowanie w Internetowym Rejestratorze 

dostępnym na stronie internetowej www.dip.dolnyslask.pl, mogli uzyskać dofinansowanie do 

realizacji projektów mających na celu wspieranie mikroprzedsiębiorstw w ich początkowej 

fazie rozwoju. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 800 tys. zł a 

poziom dofinansowania wydatków związanych z częścią inwestycyjną projektu wynosi do 60 

% kosztów. Kosztami kwalifikowanymi mogą być inwestycje w środki trwałe lub wartości 

niematerialne i prawne, związane z: utworzeniem nowego lub rozbudową istniejącego 

przedsiębiorstwa oraz zmianą kierunku produkcji, poprzez wprowadzenie nowych 

dodatkowych produktów lub zmianą stosowanego procesu produkcyjnego. W ramach tego 

Schematu o dofinansowanie mogą się ubiegać również podmioty realizujące inwestycje z 

zakresu turystyki, zgodnie z Programem Rozwoju Turystyki dla Województwa 

Dolnośląskiego.  

Wsparcie nie może być natomiast udzielone na działalność gospodarczą związaną z produkcją 

pierwotną produktów rolnych oraz z przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów 

rolnych, gdyż wsparcie na takie inwestycje poprawiające konkurencyjność sektora rolno-

spożywczego przewidziane jest w ramach PROW 2007 – 2013.  

 

W Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 również ujęte są środki 

finansowe na udzielenie pomocy przedsiębiorcom, którzy tworzą nowe miejsca pracy na 
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obszarach wiejskich. W ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 

dofinansowanie mogą otrzymać osoby, które nie są ubezpieczone w KRUS i prowadzą 

działalność jako mikroprzedsiębiorstwa. Siedziba/oddział a w przypadku osób fizycznych i 

wspólników spółek cywilnych, adres zamieszkania oraz lokalizacja inwestycji realizowana 

jest w miejscowościach do 5 tys. mieszkańców (wyjątkiem jest świadczenie usług dla 

rolnictwa i leśnictwa do 20 tys. mieszkańców). 

Wnioski mogą dotyczyć następujących branż: usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, 

usługi dla ludności, sprzedaż hurtowa i detaliczna, rzemiosło lub rękodzielnictwo, roboty i 

usługi budowlane oraz instalacyjne, usługi turystyczne oraz związane ze sportem, rekreacją i 

wypoczynkiem, usługi transportowe, usługi komunalne, przetwórstwo produktów rolnych lub 

jadalnych produktów leśnych, magazynowanie lub przechowywanie towarów, wytwarzanie 

produktów energetycznych z biomasy, rachunkowość, doradztwo lub usługi informatyczne.  

 

Kosztem inwestycyjnym, na który można uzyskać dofinansowanie może być: budowa, 

przebudowa lub remont połączony z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych 

oraz nadbudowa, przebudowa lub remontu połączony z modernizacją istniejących budynków 

mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji 

materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki, zagospodarowanie terenu, zakup maszyn, 

urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania 

służącego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności nierolniczej, zakup środków 

transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu 

mniej niż 8 osób (łącznie z kierowcą). 

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest utworzenie przynajmniej 1 miejsca pracy (w 

przeliczeniu na pełny etat). Liczba utworzonych w wyniku realizacji inwestycji miejsc pracy 

ma wpływ na limit wysokości dofinansowania i wynosi odpowiednio od 100 do 300 tys. zł.  

Dofinansowanie wypłacane jest jako refundacja poniesionych kosztów do wysokości 50% 

kosztów kwalifikowanych. Istnieje możliwość wystąpienia do ARiMR o zaliczkę na 

realizację operacji, która może być wypłacona 30 dni po podpisaniu umowy o dofinansowanie 

projektu. Minimalnie wysokość kosztów kwalifikowanych wynosi 20 tys. zł.  

Pomoc przysługuje według kolejności ustalanej przez ARiMR, po ocenie następujących 

kryteriów: bezrobocia w powiecie na terenie którego realizowana jest operacja,  dochodu 

podatkowego gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca oraz planowaną ilość tworzonych w 

wyniku inwestycji miejsc pracy. 
 

Więcej informacji wszystkim osobom zainteresowanych możliwością uzyskania 

dofinansowania na inwestycje na terenach wiejskich przyczyniające się do tworzenia 

nierolniczych miejsc pracy udzielą doradcy naszego Ośrodka w trybie bezpośrednich 

konsultacji po uzyskaniu dodatkowych informacji o beneficjencie pomocy oraz planowanej 

operacji. 

 

WIĘCEJ INFORMACJI MOŻNA RÓWNIEŻ UZYSKAĆ 

• pod bezpłatnym numerem infolinii 0-800-38-00-84, 

• na stronach internetowych: www.arimr.gov.pl oraz www.minrol.gov.pl, 

• wysyłając e-mail na adres: info@arimr.gov.pl, 

• w oddziałach regionalnych Agencji (adresy i numery telefonów dostępne są m.in. na stronie 

internetowej Agencji). 

 

Opracowanie: 

Ryszard Targosz 

 



 


