
Jak skutecznie sięgać po środki z unii europejskiej cz. 4

Znaczenie harmonogramu

Dla  przedsiębiorców,  którzy  już  starali  się  o  środki  pomocowe  znaczenie 

harmonogramu,  wskazującego  kiedy  można  aplikować  o  dofinansowanie  jest  znane. 

Harmonogram jest cenną informacją dla tych przedsiębiorców, którzy planując nowy projekt 

inwestycyjny „rozglądają” się  za różnymi  źródłami  finansowania.  Niestety dotychczasowa 

praktyka dała dowody częstych zmian harmonogramów – szczególnie w zakresie określonych 

dat dalszych etapów postępowania po złożeniu wniosku. Rodziło to frustrację beneficjentów, 

zwłaszcza,  że  rozpoczęte  projekty  z  punktu  widzenia  poprawnej  płynności  potrzebowały 

często systematycznego dopływu gotówki. Firmy doświadczały zatem często takich sytuacji, 

że  przesuwane  były  wcześniej  ustalone  terminy  rozpatrywania  wniosków,  podpisywania 

umów.  Zdarzało  się  także,  że  przesuwane  były  terminy  transz  refundacji  środków. 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zapowiedziało poprawę w tym zakresie. Jako przykład 

podano, że ustalony harmonogram dla Programu Innowacyjna Gospodarka został ogłoszony z 

większym wyprzedzeniem i jest bardziej precyzyjny od poprzedniego (Rzeczpospolita 12-13 

grudnia 2009 r., s. B3 „Przemyślany plan konkursów na dotacje”).

To co cechowało dotychczas harmonogramy to dalece posunięta asekuracja. Terminy 

podawane były w ujęciu miesięcznym,  często w widełkach,  a następne kroki powiększały 

nieprecyzyjność określenia czasu (daty)  danego etapu.  Opisywane we wcześniejszej części 

publikacji  jako  przykład  -  dokumentacja  programu  1.2.4  -  naszpikowana  jest  takimi 

nieprecyzyjnymi terminami.

Jeśli  rzeczywiście  następne  harmonogramy  będą  coraz  precyzyjniejsze  będzie  to 

niosło za sobą określone konsekwencje:

• Będzie świadczyć o lepszym zorganizowaniu programu;

• Będzie  świadczyć  o  większym  zautomatyzowaniu  czynności,  co  moim 

zdaniem  odbije  się  na  konieczności  większego  zdyscyplinowania 

beneficjentów;

• Będzie dawać większe szanse lepiej przemyślanym pomysłom.
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Harmonogram wprowadza określoną dyscyplinę dla obu stron: organizatora konkursu 

i beneficjenta. Przesądza też o czasowym rozdziale środków pomocowych. Zatem z punktu 

widzenia uczciwego traktowania firm nie powinien być zmieniany. Są jednak ku temu pewne 

przesłanki skali makro. Ostatnio w opisywanym przez nas programie 1.2.4, Śląskie Centrum 

Przedsiębiorczości  zadało  pytanie  ankietowe:  „Czy  jesteś  za  zmianą  harmonogramu 

konkursów w ramach RPO WSL 2007-2013 powodującą zwiększenie alokacji dla konkursu 

zamkniętego nr SCP-01.02.04-010/09 na dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu I  

„Badania  i  rozwój  technologiczny  (B+R),  innowacje  i  przedsiębiorczość”,  Działanie  1.2.  

„Mikroprzedsiębiorstwa  i  MŚP”,  Poddziałanie  1.2.4.  „Mikro,  małe  i  średnie  

przedsiębiorstwa?”. Powodem takiego pytania jest większa wnioskowana kwota dotacji niż 

planowany budżet i to aż 9 – krotnie. Wprowadzenie zmiany, która rozdysponowałaby więcej 

środków niż pierwotnie planowano, leży w interesie tych co się już się napracowali i chcieli 

by  dotację  otrzymać.  Również  z  punktu  widzenia  stopnia  wykorzystania  środków 

pomocowych w Polsce wskaźnik uległby poprawie. Moim zdaniem zmiana harmonogramu 

(rozdziału środków) byłaby nie fair wobec tych, co już planują wystartowanie w kolejnych 

emisjach  programu.  Dodatkowo jeśli  widzę,  że  mogłoby  na  tej  liście  pojawić  się  więcej 

wniosków przedsiębiorców z Myszkowa to też składam w ankiecie swój sprzeciw.

Z praktycznego punktu widzenia proszę przy zainteresowaniu się danym programem 

zapoznać się z jego harmonogramem. Dla przykładu podaję link do harmonogramu projektów 

organizowanych dla przedsiębiorców ze śląska przez wskazywane wcześniej Śląskie Centrum 

Przedsiębiorczości   

(http://www.scp-slask.pl/zalaczniki/2009/02/26/1207218091/1249644160.pdf).

Włodzimierz Żak - wlodekzak@interia.eu
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