
Jak skutecznie sięgać po środki z unii europejskiej cz. 20

„Paszport  do  eksportu”  –  działanie  6.1  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Innowacyjna 

Gospodarka 

W ramach działania  6.1 o wsparcie mogą się starać:  mikroprzedsiębiorcy,  mali  lub średni 

przedsiębiorcy  prowadzący  działalność  i  mający  siedzibę  na  terytorium  Rzeczypospolitej 

Polskiej,  którzy w roku obrotowym poprzedzającym rok, w którym składany jest wniosek 

o dofinansowanie,  posiadają  udział  eksportu  w  całkowitej  sprzedaży  nie  przekraczający  

30  %.  Nie  wiem,  ilu  jest  przedsiębiorców  w  naszym  regionie  mających  aspiracje  do 

zwiększania eksportu, ale jeśli są, to program ogólnopolski kierowany jest akurat do nich.

Z programu wyraźnie wynika, że dofinansowania nie uzyskają duże przedsiębiorstwa. Zatem 

jest on dedykowany do mniejszych podmiotów by te podjęły starania o zwiększenie udziału 

eksportu w swojej sprzedaży.

Pomoc  finansowa  w  ramach  Działania  6.1  stanowi  pomoc  de  minimis i  jest  udzielana 

w formie refundacji części wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Refundację 

można uzyskać na:

• przygotowanie planu rozwoju eksportu – dofinansowanie nie może przekroczyć 80% 

całkowitych  wydatków  na  zakup usług  doradczych  związanych  z  przygotowaniem 

planu rozwoju eksportu;

• wdrożenie planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 50% całkowitych wydatków 

kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Wsparcie na wdrożenie nie może przekroczyć 200 tys. złotych dla jednego przedsiębiorcy na 

jeden projekt. Przy czym dany przedsiębiorca w okresie realizacji działania w latach 2007-

2013 może otrzymać wsparcie tylko jeden raz.

Jedna z rund składania wniosków ukończyła się w marcu. Przewiduje się następujące rundy 

składania wniosków w 2010:

• do 18 czerwca,

• do 8 października.

Aby  skorzystać  z  programu  wnioskodawca  najpierw  winien  złożyć  wniosek 

o dofinansowanie  przygotowania  planu  rozwoju  eksportu,  a  następnie  po  zrealizowaniu 
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etapu I  i  otrzymaniu  pozytywnej  weryfikacji  planu  z  Regionalnej  Instytucji  Finansującej 

wnioskodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie wdrożenia planu rozwoju eksportu 

w ramach kolejnej wyznaczonej rundy aplikacyjnej. Na dofinansowanie projektów w 2010 

roku  przeznaczono  41 329 143,33  PLN,  z  czego  na  dofinansowanie  opracowania  planu 

rozwoju eksportu kwotę 4 miliony złotych, resztę tj. 37 329 143,33 PLN na wdrażanie.

Wydatki kwalifikowane dla działania 6.1 określone zostały w § 40  rozporządzenia 

Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską 

Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego

Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013:

„Wsparcie na wdrożenie planu rozwoju eksportu udzielane jest na realizację co najmniej  

dwóch z następujących działań, w tym co najmniej jednego ze wskazanych w pkt 3-6: 

1) udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy; 

2) organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą; 

3) wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych; 

4) uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów lub 

usług przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe; 

5) doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności 

eksportowej; 

6) doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych 

rynkach docelowych.”

Uszczegółowienie kosztów kwalifikowanych zawiera § 41 ww. rozporządzenia.

Włodzimierz Żak
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