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Inne możliwe formy uzyskania wsparcia przez przedsiębiorców

Dotychczas opisywałem najważniejsze aspekty pozyskiwania środków pomocowych 

przez przedsiębiorstwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego –RPO (głównie na 

bazie doświadczeń w ramach priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny, innowacje i 

przedsiębiorczość” oraz priorytetu III „Turystyka”). RPO dedykowany jest dla regionów – w 

naszym przypadku jest nim województwo śląskie. Nie są to jedyne możliwe programy 

wsparcia dla przedsiębiorstw. Istnieją programy ogólnopolskie (np. odpowiednikiem 

programu 1.2.3 z RPO „Innowacje w Mikro i MŚP” jest program 4.5  z Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka). 

Możliwe jest korzystanie z innych niż dotacja form wsparcia. Aby to przedstawić 

pragnę wskazać co uznaje się za pomoc publiczną. Pomocą publiczną w najprostszy sposób 

ujmując będzie wsparcie, które pomaga przedsiębiorcy ze środków publicznych (z podatków, 

budżetów, dopłat itp. pochodzących od instytucji świadczących funkcje publiczne). Ważnym 

jest, że takie wsparcie zawsze stawia w uprzywilejowanej pozycji firmę, która wsparcie 

otrzymuje wobec innych firm, które takiego wsparcia nie dostają (istotą pomocy publicznej 

jest zniekształcanie konkurencji). 

Formą wsparcia może być:

 dotacja (np. w priorytetach dotychczas opisywanych);

 zwolnienie podatkowe;

 odroczenie podatku;

 umorzenie podatku;

 zbycia lub oddania do korzystania mienia będącego własnością skarbu państwa, 

państwowych osób prawnych albo jednostek samorządu terytorialnego lub ich 

związków - na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku;

 dokapitalizowania przedsiębiorców na warunkach korzystniejszych od oferowanych 

na rynku;

 pożyczek lub kredytów udzielanych na warunkach korzystniejszych od oferowanych 

na rynku;

 poręczeń lub gwarancji udzielanych przedsiębiorcom lub za zobowiązania 

przedsiębiorców - na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku;
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Instytucje, samorządy używają różnych form w celu zachęty przedsiębiorców do 

inwestowania by ożywić otoczenia gospodarcze.

Każda z form wsparcia ma odmienną atrakcyjność dla przedsiębiorcy, dlatego aby je 

porównać przelicza się je na formę najkorzystniejszą – dotację (ta procedura jest 

skomplikowana, odbywa w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 

2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej 

w różnych formach (Dz. U. z 2004 r. Nr 194 poz.1983) i dość często jest zlecana 

specjalistom). Robi się to szczególnie, gdy firma na ten sam projekt pozyskuje wsparcie z 

różnych form oraz na potrzeby rozliczenia prawidłowości korzystania z pomocy.

Pragnę zwrócić uwagę Państwa, że czasami firmy nie ujmują wsparcia jakie de facto 

otrzymują. Może to świadczyć w przyszłości o wadliwości rozliczenia pomocy publicznej. 

Największą trudnością w tej materii jest umiejętność odróżnienia pomocy publicznej od 

korzystniejszej oferty rynkowej. Zalecam uzyskiwanie wyjaśnień od instytucji, z którą 

prowadzimy negocjacje.

Włodzimierz Żak

zakwlodzimierz@interia.eu
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