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Zapraszamy do zapoznania się z przewodnikiem po źródłach wsparcia działalności 
przedsiębiorstw. 

Dla Państwa wygody dostępne środki zostały podzielone na obszary tematyczne, 
w ramach których prezentujemy przykłady działalności, która może być wsparta 
środkami z funduszy europejskich. 

KPMG pomaga przedsiębiorcom w pozyskiwaniu pomocy publicznej. Nasze usługi 
obejmują pełny cykl pozyskiwania dotacji i ulg, począwszy od analiz i rekomendacji 
strategii finansowania projektu, poprzez przygotowanie dokumentacji, monitoring 
aż po wsparcie przy rozliczaniu otrzymanego dofinansowania.
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Dotacja krok po kroku

Nowy okres programowania Unii Europejskiej na lata 2014-2020 otworzył przed Polską nowe możliwości 
rozwoju dzięki rekordowej sumie 82,5 miliardów euro w ramach polityki spójności. Istotna część tej sumy 
skierowana będzie do przedsiębiorców w ramach różnych programów wsparcia. Sięgnięcie po fundusze 
unijne oznacza dla przedsiębiorcy konieczność przejścia przez pięć głównych kroków:

1   Zdefiniowanie projektu – na tym etapie należy zastanowić się na czym polega projekt, jakie cele chcemy 
dzięki niemu osiągnąć, jaki jest jego zakładany budżet oraz okres realizacji 

2
  Wybór źródła wsparcia – projekt musi wpisywać się w cele konkretnego działania w ramach programu 
wsparcia oraz zostać złożony we właściwym terminie ogłoszonym przez instytucję udzielającą wsparcia 

3   Złożenie wniosku o dofinansowanie – najczęściej musi on zostać złożony przed rozpoczęciem projektu 

4
  
Podpisanie umowy o dofinansowanie – pod warunkiem, że projekt zostanie wybrany do wsparcia 
w procesie oceny 

5
  
 Rozliczenie przyznanej pomocy publicznej – zrealizowanie projektu zgodnie ze złożonym wnioskiem oraz 
osiągnięcie zadeklarowanych celów

W dalszej części przedstawiamy wybrane działania skierowane do przedsiębiorców w ramach 
poszczególnych programów wsparcia. Zostały one podzielone na obszary tematyczne, by ułatwić wybór 
odpowiedniego źródła wsparcia dla planowanego przez Państwa projektu.
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Obszar 1. Badania i rozwój
Prace badawczo-rozwojowe to szeroko rozumiane działania ukierunkowane na stworzenie nowego 
lub ulepszonego produktu, technologii lub usługi, które zazwyczaj kończą się w momencie 
stworzenia prototypu, szkicu, projektu. 

Przykłady prac badawczych:

•  Opracowanie receptury nowego produktu

•  Badanie właściwości materiałów pod kątem możliwości wykorzystania  
w procesie produkcji

•  Optymalizacja właściwości produktu

•  Opracowanie nowej metody produkcji

•  Projektowanie nowego sprzętu na potrzeby procesu wytwórczego

•  Udoskonalenie maszyny/linii produkcyjnej wykorzystywanej w procesie produkcji

Formy wsparcia: dotacje, instrumenty zwrotne

Wysokość wsparcia:  do 100% kosztów kwalifikowanych projektu; zależna od programu 
wsparcia, typu prowadzonych badań oraz wielkości przedsiębiorstwa 

O
bs

za
r 

1.
 B

ad
an

ia
 i 

ro
zw

ój

© 2016 KPMG Tax M.Michna sp.k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci KPMG składającej 
się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative („KPMG 
International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

Fundusze unijne na lata 2014-2020 – przewodnik dla przedsiębiorców / 7



Program Operacyjny 
Inteligentny Rozwój

Regionalne Programy 
Operacyjne

Program Operacyjny 
Inteligentny Rozwój

Program Rozwoju  
Obszarów Wiejskich

Działania, na które udzielane jest wsparcie:

•  Prowadzenie badań naukowych oraz prac konstrukcyjnych, technologiczno-
projektowych i doświadczalnych, łącznie z przygotowaniem prototypów 
doświadczalnych oraz instalacji pilotażowych 

•  Rozwijanie centrów B+R, tworzenie warunków infrastrukturalnych dla prowadzenia  
prac B+R poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie, tworzenie nowych 
miejsc pracy oraz rozwój kadr sektora B+R 

•  Prace badawczo-rozwojowe prowadzone przez konsorcja naukowo-przemysłowe 

•  Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych oraz komercjalizacja ich wyników z udziałem 
funduszy venture capital

•  Wspólne przedsięwzięcia grup przedsiębiorstw występujących w imieniu branży 
gospodarki – sektorowe programy badawczo-rozwojowe

•  Wspieranie tworzenia i funkcjonowania grup operacyjnych na rzecz innowacji oraz 
realizacji przez te grupy projektów, które prowadzą do opracowania nowych rozwiązań 
w zakresie nowych produktów, praktyk, procesów, technologii, metod organizacji 
i marketingu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym

•  Rozwój powiązań między rolnictwem, leśnictwem oraz przetwórstwem  
rolno-spożywczym a sektorem B+R
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Horyzont 2020
Poza powyższymi działaniami, wsparcie możliwe jest również z programów ponadnarodowych. 
Horyzont 2020 o budżecie prawie 80 mld euro to największy w Europie program w obszarze 
badań i innowacji. Wsparcie koncentruje się na dwóch głównych typach działań: 

•  Projektach badawczo-innowacyjnych, polegających na zdobyciu nowej wiedzy lub 
zbadaniu wykonalności nowej technologii, produktów, procesów, usług lub rozwiązań

•  Projektach innowacyjnych, polegających na opracowywaniu planów i systemów 
lub projektów nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. 
Działania mogą obejmować przygotowywanie prototypów, testowanie, demonstrację, 
projekty pilotażowe, walidację produktów na dużą skalę i powielanie rynkowe

Ponadto program pozwala uzyskać wsparcie na działania towarzyszące badaniom, takie jak 
standaryzacja, rozpowszechnianie, podnoszenie świadomości i komunikacja, tworzenie sieci, 
koordynacja lub usługi wsparcia dialogu politycznego i wzajemna wymiana doświadczeń i badań.

 

W większości działań o dofinansowanie mogą ubiegać się przede wszystkim konsorcja złożone 
przynajmniej trzech partnerów (przedsiębiorstwa, jednostki naukowe, a także organizacje 
pozarządowe i organy administracji publicznej) z trzech różnych państw członkowskich UE lub 
państw stowarzyszonych. Na wsparcie mogą liczyć również innowacyjne przedsiębiorstwa 
z sektora MŚP, realizujące projekt samodzielnie. Wsparcie w ramach programu koncentrować 
się będzie głównie na następujących obszarach zdefiniowanych jako priorytetowe: 
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•  Technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT)

•  Mikro- i nanoelektronika

•  Fotonika

•  Nanotechnologia

•  Biotechnologia

•  Zaawansowane materiały i zaawansowane systemy produkcyjne

•  Technologie kosmiczne

• Zdrowie, zmiany demograficzne

• Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo

• Bezpieczna, ekologiczna i efektywna energia

• Inteligentny, zielony i zintegrowany transport

• Ochrona klimatu, środowiska, efektywnej gospodarki zasobami i surowcami

• Bezpieczne społeczeństwa, w tym bezpieczeństwo cyfrowe

O
bs

za
r 

1.
 B

ad
an

ia
 i 

ro
zw

ój

Fundusze unijne na lata 2014-2020 – przewodnik dla przedsiębiorców / 11
© 2016 KPMG Tax M.Michna sp.k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci KPMG składającej 
się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative („KPMG 
International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. 



O
bs

za
r 

2.
 In

no
w

ac
je

Fundusze unijne na lata 2014-2020 – przewodnik dla przedsiębiorców / 12
© 2016 KPMG Tax M.Michna sp.k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci KPMG składającej 
się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative („KPMG 
International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. 



Obszar 2. Innowacje
Działalność innowacyjna polega na wdrażaniu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej 
nowych lub znacząco udoskonalonych:

• Produktów (wyrobów lub usług; innowacje w obrębie produktów)

• Procesów (innowacje w obrębie procesów)

• Metod marketingowych (innowacje marketingowe)

• Metod organizacyjnych (innowacje organizacyjne)

Do zaistnienia innowacji niezbędne jest, aby produkt, proces, metoda marketingowa lub metoda 
organizacyjna były nowe (lub znacząco udoskonalone). Zalicza się tu produkty, procesy i metody, 
które dana firma opracowała jako pierwsza oraz te, które zostały przyswojone od innych firm lub 
podmiotów.

Wspólną cechą powyższych innowacji jest to, że podlegają wdrożeniu. Nowy lub udoskonalony 
produkt zostaje wdrożony, gdy jest wprowadzony na rynek. Nowe procesy, metody marketingowe 
lub metody organizacyjne zostają wdrożone, kiedy rozpoczyna się ich faktyczne wykorzystywanie 
w działalności firmy.

Formy wsparcia: dotacje, instrumenty zwrotne

Wysokość wsparcia:  do 70% kosztów kwalifikowanych projektu; zależna od lokalizacji 
projektu oraz wielkości przedsiębiorstwa 

O
bs

za
r 

2.
 In

no
w

ac
je

Fundusze unijne na lata 2014-2020 – przewodnik dla przedsiębiorców / 13
© 2016 KPMG Tax M.Michna sp.k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci KPMG składającej 
się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative („KPMG 
International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. 



Program Operacyjny 
Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny 
Polska Wschodnia

Regionalne Programy 
Operacyjne

Program Operacyjny 
Inteligentny Rozwój

Działania, na które udzielane jest wsparcie:

•  Wdrożenia wyników prac B+R

•  Wsparcie powiązań kooperacyjnych w zakresie tworzenia i rozwoju innowacyjnych 
produktów i usług

•  Internacjonalizacja innowacyjnych przedsiębiorstw

•  Współpraca nauki i biznesu, kształtowanie i promocja innowacyjności jako źródła 
konkurencyjności gospodarki

•  Przygotowania do udziału przedsiębiorstw i jednostek naukowych w programach 
międzynarodowych
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Program Operacyjny 
Inteligentny Rozwój

Regionalne Programy 
Operacyjne

Program Rozwoju  
Obszarów Wiejskich

Program Operacyjny 
Rybactwo i Morze

Horyzont 2020

•  Ochrona własności przemysłowej

•  Zwiększanie innowacyjności i bazy wiedzy na obszarach wiejskich oraz rozwój  
powiązań między rolnictwem i leśnictwem, przetwórstwem rolno-spożywczym  
a sektorem B+R

•  Stosowanie innowacyjnych rozwiązań w produkcji rolnej, leśnej lub przetwórstwie 
rolno-spożywczym

•  Innowacje w zakresie rybołówstwa morskiego i śródlądowego, akwakultury oraz 
służące ochronie zasobów biologicznych

•  Stworzenie prototypu, testowanie, pilotaż, miniaturyzacja, skalowanie, replikacja 
innowacyjnego rozwiązania

•  Wsparcie procesu komercjalizacji innowacyjnego rozwiązania poprzez dostęp 
do mechanizmów kredytowych i inwestycyjnych
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W ramach obszaru Energetyka i ochrona środowiska przedsiębiorcy mogą wnioskować 
o dofinansowanie projektów inwestycyjnych promujących czystą energię, efektywność 
energetyczną, działania prośrodowiskowe, zarówno na etapie produkcji oraz dystrybucji energii,  
jak również w procesach produkcyjnych przedsiębiorstw. Wsparciem objęte mogą zostać 
projekty zakładające efektywne wykorzystanie zasobów, tworzenie gospodarki bardziej przyjaznej 
środowisku, redukcję emisji zanieczyszczeń i odnawialne źródła energii (OZE).

Formy wsparcia: dotacje, instrumenty zwrotne

Wysokość wsparcia:  do 70% kosztów kwalifikowanych projektu; zależna od programu 
wsparcia, lokalizacji projektu oraz wielkości przedsiębiorstwa

Obszar 3. Energetyka i ochrona 
środowiska
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Program Operacyjny 
Infrastruktura 
i Środowisko

Regionalne Programy 
Operacyjne

Działania, na które udzielane jest wsparcie:

•  Budowa i rozbudowa lądowych farm wiatrowych, instalacji na biomasę i biogaz, sieci 
przesyłowych i dystrybucyjnych

•  Budowa własnych instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii przez 
przedsiębiorstwa

•  Przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, celem zmniejszenia 
straty na przesyle

•  Wymiana źródeł ciepła

•  Budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła 
w technologii wysokosprawnej kogeneracji

•  Budowa przyłączeń do sieci ciepłowniczej dla jednostek wytwarzających energię 
elektryczną i ciepła w skojarzeniu

•  Zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji

•  Rozwijanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi mającego na celu zastąpienie 
przeważającego obecnie sposobu zagospodarowania tych odpadów  
(tj. poprzez składowanie) innymi bardziej zrównoważonymi metodami

•  Inwestycje w zieloną infrastrukturę

•  Ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych

•  Podejmowanie działań na zanieczyszczonych/zdegradowanych terenach
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Program Operacyjny 
Infrastruktura 
i Środowisko

Program Rozwoju  
Obszarów Wiejskich

Program Operacyjny 
Rybactwo i Morze

•  Budowa i modernizacja sieci przesyłowych i dystrybucyjnych gazu ziemnego wraz 
z infrastrukturą wsparcia dla systemu, w tym również sieci z wykorzystaniem 
technologii smart 

•  Budowa i modernizacja sieci przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej, 
w tym również sieci z wykorzystaniem technologii smart

•   Budowa lub przebudowa w kierunku inteligentnych sieci dystrybucyjnych średniego 
i niskiego napięcia dedykowanych zwiększeniu wytwarzania w OZE i/lub ograniczaniu 
zużycia energii, w tym wymiana transformatorów

•  Realizacja inwestycji dotyczących inteligentnych systemów pomiarowych i sieci 
w technologii smart grid

•  Działania z obszaru ochrony środowiska naturalnego i wspieranie efektywności 
wykorzystania zasobów w działalności rolniczej

•  Realizacja przedsięwzięć promujących zrównoważone i zasobooszczędne rybołówstwo 
i akwakulturę w tym m.in. zmniejszanie oddziaływania rybołówstwa na środowisko 
i dostosowanie połowów do ochrony gatunków, działania mające na celu ochronę 
i odbudowę morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich
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Zarówno w ramach programów unijnych jak i krajowych szczególnym wsparciem otoczone zostały 
małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). Będą one mogły ubiegać się o wsparcie na opisane wcześniej 
działania związane z badaniami i rozwojem, innowacjami, energetyką i ochroną środowiska. Ponadto 
uznając ich szczególne znaczenie dla budowania trwałego wzrostu gospodarczego, zaprojektowane 
zostały programy mające ułatwiać tym podmiotom wdrażanie innowacyjnych technologii, współpracę 
przedsiębiorstw z sektorem nauki oraz stosowanie rozwiązań bardziej przyjaznych środowisku.

Formy wsparcia: dotacje, instrumenty zwrotne

Wysokość wsparcia:  do 70% kosztów kwalifikowanych projektu; zależna od programu 
wsparcia, lokalizacji projektu oraz wielkości przedsiębiorstwa

Obszar 4.  Wsparcie dla małych 
i średnich przedsiębiorstw
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Program Operacyjny 
Inteligentny Rozwój

Regionalne Programy 
Operacyjne

Działania, na które udzielane jest wsparcie:

•  Zakupy usług związanych z opracowaniem nowego produktu lub usługi, projektu 
wzorniczego, nowej technologii produkcji albo znaczącym ulepszeniem wyrobu lub 
technologii produkcji – bony na innowacje

•   Pozyskanie i implementacja rozwiązań technologicznych o wysokim potencjale 
innowacyjnym

•  Podejmowanie współpracy przez biznes i instytucje naukowe, kształtowanie i promocja 
innowacyjności jako źródła konkurencyjności gospodarki

•  Tworzenie i inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa z wykorzystaniem kapitału 
podwyższonego ryzyka

•   Stosowanie innowacyjnych rozwiązań na poziomie przedsiębiorstwa mających na celu 
wprowadzenie na rynek nowych produktów lub usług

•   Rozwijanie przedsiębiorstw znajdujących się w fazie zalążkowej, działających 
w sektorach zaawansowanych technologii

•  Zmniejszanie zasobochłonności MŚP (zużycie energii, wody, emisji CO2)

•  Podejmowanie działań na rzecz efektywności energetycznej oraz wykorzystania OZE w MŚP

•   Zwiększanie adaptacyjności przedsiębiorstw do zmian, w szczególności w zakresie 
restrukturyzacji oraz zmniejszenia liczby pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracyO
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•  Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności 
w celu umiędzynarodowienia

•  Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników poprzez ułatwianie różnicowania 
działalności, zakładania nowych, małych przedsiębiorstw i tworzenia miejsc pracy

•  Wsparcie MŚP z sektora rybołówstwa i akwakultury

Program Operacyjny 
Inteligentny Rozwój

Regionalne Programy 
Operacyjne

Program Operacyjny  
Polska Wschodnia

Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich

Program Operacyjny 
Rybactwo i Morze
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W ramach programu Horyzont 2020 został wdrożony mechanizm (Instrument MŚP) skierowany 
do przedsiębiorstw z sektora MŚP o wysokim potencjale innowacyjnym, które poprzez prace 
badawczo-rozwojowe:

•  Chcą zaistnieć na rynku międzynarodowym

•  Chcą realizować ryzykowne, ale potencjalnie zyskowne innowacyjne pomysły 
(przełomowe na międzynarodowym rynku)

Obszary tematyczne wspierane w ramach Instrumentu MŚP w latach 2014-2015:

•  Przestrzeń kosmiczna: dowolny temat z całego programu dotyczącego problematyki 
przestrzeni kosmicznej 

•  Innowacyjne koncepcje IT: projekty o charakterze przełomowym na rynku 

•  Przyspieszenie wprowadzania na rynek rozwiązań technologicznych z zakresu 
nanotechnologii oraz zaawansowanych materiałów i technik produkcyjnych 

•  Kliniczna walidacja biomarkerów i/lub wyrobów medycznych

•  Nanotechnologie, materiały zaawansowane technologicznie oraz zaawansowane 
technologie produkcji

•  Eko-innowacyjne procesy produkcyjne żywności z zachowaniem zasad efektywności 
wykorzystania zasobów 

•  Niebieski rozwój: wsparcie MŚP w zakresie innowacyjnych rozwiązań dla sektora 
morskiego i wodnego 

Horyzont 2020
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•  Innowacyjne systemy gospodarki niskowęglowej 

•  Innowacyjny transport 

•  Wsparcie MŚP w zakresie eko-innowacji oraz zrównoważonej gospodarki surowcowej 
(obszary: klimat, środowisko, zarządzanie zasobami i surowcami) 

•  Ochrona miejskich miejsc publicznych oraz miejskiej infrastruktury krytycznej 

•  Zrównoważone procesy przemysłowe oparte na biotechnologii 

Oprócz dofinansowania prac badawczo-rozwojowych i innowacyjnych, w ramach 
Instrumentu MŚP, przedsiębiorstwa mogą liczyć na wsparcie przeprowadzenia studium 
wykonalności nowego procesu, produktu, usługi, technologii, oceny ryzyka, badania 
rynku, planu zarządzania prawami własności intelektualnej, a także ułatwiony dostęp 
do preferencyjnych mechanizmów kredytowych i inwestycyjnych oraz szkolenia, 
networking, mentoring.
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Wymienione w niniejszej publikacji źródła wsparcia stanowią wycinek palety programów 
jakie będą dostępne dla przedsiębiorców w latach 2014-2020. Wsparcie w postaci zwrotnej 
jak i bezzwrotnej będzie oferowane również w ramach innych programów, jak na przykład:

• Ulga podatkowe na prowadzenie działalności B+R (R&D tax credit) 

• Zwolnienia podatkowego inwestycji w specjalnej strefie ekonomicznej

•  Programów zarządzanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej

• Programu „Kreatywna Europa”

•  Programu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw (cosMe)

• Programów rządowych

•  Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego  
Obszaru Gospodarczego.

Doradcy KPMG z grupy Ulgi i Dotacji posiadają doświadczenie w doradztwie przy 
skutecznym wnioskowaniu o dofinansowanie projektu ze środków publicznych. 
Chętnie przedstawimy Państwu dalsze informacje dotyczące warunków pozyskania pomocy 
publicznej, jak również pomożemy dobrać najbardziej odpowiednie źródło wsparcia do 
Państwa zamierzeń.
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