
Jak skutecznie sięgać po środki z Unii Europejskiej cz 2.

Kilka wskazówek dla zainteresowanych

Na  stronie internetowej Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości (http://www.scp-
slask.pl/index.php?grupa=19&id_kon=21) zamieszczono już dokumentację konkursową na 
składanie wniosków o dofinansowanie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mimo, 
że termin zakończenia konkursu wydaje się jeszcze odległy to już najwyższy czas, aby firmy 
zamierzające sięgnąć po dofinansowanie z Unii Europejskiej spróbowały określić jak ich 
plany inwestycyjne czy  modernizacyjne wpisują się w założenia konkursu. Dokładna analiza 
potrzeb, planów wskaźników, a jeszcze lepiej posiadanie aktualnego biznes planu (o czym 
pisaliśmy w poprzednim artykule) daje pewną przewagę nad konkurencją. Jednak nawet w 
przypadku, gdy pomysł dopiero się rodzi warto pomyśleć o sięgnięciu po zewnętrzne źródło 
finansowania swoich zamierzeń.

Jeżeli już zapadnie decyzja, że przedsiębiorca jest zainteresowany, że chce aplikować, że 
decyduje się na być może długie oczekiwanie, że wie jak projekt zrealizować musi rozważyć 
kilka podstawowych warunków ubiegania się o dotacje unijne.

Na wstępie należy określić wielkość naszego przedsiębiorstwa, bo mimo, że działanie 
kierowane jest do wielu typów przedsiębiorstw istotne jest jaki podmiot ubiega się o 
dofinansowanie.
Projekty w zależności od podmiotu , który je składa, różnią się wielkością możliwej do 
otrzymania dotacji, poziomem dofinansowania oraz pulą przeznaczoną na realizację umów.
Czasami do określenia wielkości firmy nie wystarczy wiedza o stanie zatrudnienia - w tym 
aspekcie zwracamy uwagę na ewentualne powiązania właścicielskie (kapitałowe) firmy.
Konieczne jest również zapoznanie się z przewidzianymi do wsparcia typami projektów.
Niestety nie wszystkie plany wpisują się w proponowane kategorie, ale czasem umiejętne 
określenie czy doprecyzowanie założeń pozwala skorzystać z dofinansowania. W 
kreatywności firm najcięższym błędem na tym polu, może być np. próba finansowania 
inwestycji odtworzeniowej  i traktowanie jej jako modernizacji.
Bezwzględnie należy przemyśleć co i za ile możemy wykonać. Zawyżanie kosztów, czy 
nierzetelne oszacowanie potrzeb nawet jeśli nie spowoduje odrzucenia wniosku mści się przy 
rozliczaniu zawartej już umowy. 
Ważne jest zbadanie możliwości otrzymania kredytu, czy promesy jeżeli taka jest wymagana.

O tym jak dokładnie należy przeanalizować zapisy dokumentacji konkursowej nie 
trzeba już chyba przekonywać potencjalnych beneficjentów. Bo właśnie w tych dokumentach 
zawarte są informacje o momencie rozpoczęcia projektu bez narażenia się na ponoszenie 
wydatków niekwalifikowanych, czy też jakie wydatki mogą być uznane za kwalifikowane.

Zwykle po analizie zapisów dokumentów programowych i konkursowych przedsiębiorca 
zaczyna zastanawiać się czy samodzielnie próbować przejść drogę od złożenia wniosku przez 
podpisanie umowy aż do rozliczenia projektu, czy wspierać się wskazówkami osób bardziej 
doświadczonych czy też zlecić napisanie projektu. Każda z tych dróg może okazać się 
skuteczna, niektóre są bardziej pracochłonne. Warto realnie ocenić swoje możliwości bo 
czasem sama obsługa elektronicznych aplikacji nastręcza sporo trudności.
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Zachęcając do korzystania z funduszy unijnych należy chyba powiedzieć, że mimo trudności, 
które przecież są zawsze ktoś już przez to przeszedł, zawarł umowę, i nawet  rozliczył 
projekt. A rosnąca liczba „Euroentuzjastów” wśród firm jest tego dowodem.

I najistotniejsze:
• Konieczne jest bieżące śledzenie stron na których zamieszcza się dokumentacje 

konkursowe – czasem zmieniane są kilkakrotnie.
• Umowę o dofinansowanie należy czytać kilkakrotnie – tylko tak poznamy wszystkie 

warunki niezbędne do rozliczenia projektu.

Iwona Franelak
Włodzimierz Żak - wlodekzak@inetria.eu
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