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P
odlascy przedsiębiorcy się cieszą: wed-
ług ostatnich danych nasze wojewódz-
two ma na tyle dobre tempo wydatko-

wania unijnych dotacji, że zasłużyło już sobie 
na udział w Krajowej Rezerwie Wykonania. Czy-
li dostanie dodatkowe pieniądze do wykorzy-
stania. Ile ich będzie? Według październikowych 
wycen – 40 do 50 milionów euro. Ostateczna 
kwota zależy od aktywności wszystkich regio-
nów Polski – im wyższa skuteczność woje-
wództwa, tym większy udział w Rezerwie.  Jaki 
by nie był, zawsze daje szansę na kolejne pie-
niądze, które mogą wesprzeć przedsiębiorstwa 
w sytuacji, gdy dotacje z obecnego portfela RPO 
są już na wyczerpaniu. 

Zarząd ma dylemat 

Jarosław Dworzański, marszałek wojewódz-
twa z jednej strony (na spotkaniu z przedsta-
wicielami przedsiębiorców) deklaruje swoje 
poparcie dla takiego właśnie skierowania pie-
niędzy. Z drugiej nie ukrywa, że zarząd woje-
wództwa jest po presją. 

– Jest dylemat. Z jednej strony naciskają 
na nas przedsiębiorcy – mówi – a z drugiej 
samorządowcy.  Wójtowie, burmistrzowie, sta-
rostowie, prezydenci starają się pozyskać jak 
największe środki dla siebie. Oni działają 
na rzecz poprawy życia mieszkańców i chcą się 
wykazać jak największymi inicjatywami i licz-
bą zrealizowanych projektów. 

Marszałek jednak przekonuje, że jest świa-
domy, że wspieranie przedsiębiorców to in-

westycja w przyszłość, nowe miejsca pracy, no-
we technologie. Rozwój. Perspektywa przysz-
łościowa. Spojrzenie na parę lat do przodu. 

Czas zweryfikuje, jak zarząd województwa 
poradził sobie z tymi dylematami. Bo np. An-
drzej Parafiniuk, prezes Podlaskiej Fundacji Roz-
woju Regionalnego twierdzi zdecydowanie, że 
tu nie ma dylematów. 

– To ewentualnie tylko kwestia permanentnej 
edukacji społeczeństwa – przekonuje i argu-
mentuje: Samorządy posiłkują się kilkoma ro-
dzajami dochodów takich jak, podatki lokal-
ne, udział w podatkach płaconych przez pod-
mioty gospodarcze i osoby prawne, udział 
w podatku dochodowym od osób fizycznych, 
a także dotacje celowe i subwencje. A przecież 

wszystkie te źródła płyną tak naprawdę 
od przedsiębiorców, bądź od ich pracowników. 

Prezes fundacji zwraca uwagę, że wsparcie 
samorządów dotacjami unijnymi to jednora-
zowy zastrzyk w polepszanie standardów życia 
mieszkańców regionu. Natomiast wsparcie 
przedsiębiorców i rozwoju gospodarczego to 
działanie  długofalowe. 

– Środki kumulowane przez biznes i odpro-
wadzane do samorządów czy budżetu pań-
stwa będą pozwalały inwestować w nowe od-

działy szpitalne czy obiekty sportowe w przysz-
łości, kiedy już pomoc unijna zniknie – pod-
kreśla Andrzej Parafiniuk. – Bo przecież znik-
nie. Będzie bardzo dobrze, jeśli w przyszłej per-
spektywie finansowej, po 2013 roku,  będziemy 
mieli jakąkolwiek istotną pomoc. 

Ostatni walczą o pierwszeństwo 

Przypomnijmy, że obecnie trwają procedu-
ry rozstrzygające wyniki ostatniego w podla-
skim RPO konkursu dla przedsiębiorców 
(z działania 1.4 – bezpośrednie dotacje inwe-
stycyjne). Jego budżet wynosi blisko 49 mln 
zł, a apetyty przedsiębiorców są trzy razy więk-
sze. Ponieważ urząd marszałkowski dokonał 
przesunięć w „szufladach finansowych” RPO, 

uruchomiona została dodatkowa kwota 12 mln 
euro na ewentualne wsparcie projektów firm. 
Albo w tym właśnie konkursie, albo w jeszcze 
jednym. Dyskusja nad rozwiązaniem kolejne-
go z dylematów finansowych trwa. Daniel Gór-
ski, dyrektor departamentu zarządzania Re-
gionalnym Programem Operacyjnym Woje-
wództwa Podlaskiego w urzędzie marszałkow-
skim opowiada się za wariantem ogłoszenia 
jeszcze jednego konkursu. 

– Zależy nam na najbardziej innowacyjnych 
projektach – argumentuje. Z tego punktu wi-
dzenia, lepiej by było ogłosić kolejny konkurs, bo 
wtedy przedsiębiorcy mieliby jeszcze więcej cza-
su, żeby przemyśleć i poprawić swoje projekty. 

– Nowy konkurs ma o tyle większą wartość 
– przychyla się do tej opinii Andrzej Parafiniuk 
– że jeszcze raz inicjatywę przedsiębiorców 
uruchomiłoby skuteczne jak widać hasło „to 
ostatnie pieniądze”. 

Kontrola, która chroni 

Przy okazji wyczerpywania się obecnej puli 
dofinansowań pojawia się pytanie, czy właś-
ciciele firm korzystających z dotacji z RPOWP 
mogą spać spokojnie. Czy za kilka lat nie przyj-
dzie kontrola i nie wykaże im błędów czy nie-
prawidłowości. I nie karze zwracać pieniędzy 
razem z odsetkami. Dyrektor Górski zapew-
nia, że urząd marszałkowski stara się zabez-
pieczyć swoich partnerów biznesowych 
przed taką ewentualnością. 

– Kontroli podlegają nie losowo wybrane, lecz 
wszystkie podmioty korzystające z dotacji – wy-
jaśnia Daniel Górski. – Moi pracownicy mają 
obowiązek takiego sprawdzenia projektu, żeby 
w przyszłości już nikt nie miał zastrzeżeń do te-
go beneficjenta. Żeby nie było sytuacji, że 
po pięciu latach przedsiębiorca będzie oddawał 

Naszych przedsiębiorców życie 

Będziemy się starali przekonać obecny i przyszły zarząd województwa, 

żeby pieniądze z Krajowej Rezerwy Wykonania w większości były 

skierowane do przedsiębiorców. W końcu, żeby można było nam 

zwiększać podatki, musi być solidna baza – Witold Karczewski, prezes 

Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku, wiceprezes KIG.
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pieniądze razem z ustawowymi odsetkami. A to 
mogłoby być dla firmy zabójcze. Czyli, jeśli pod-
pisujemy już umowę, to znaczy, że firma przesz-
ła przez sito weryfikacji, projekt został uznany 
za godny realizacji i należy mu się pomoc. 

Tak słodko jak teraz, już nie będzie 

– Na szczęście od 2000 roku, z upływem cza-
su przedsiębiorcy zmieniają swoje nastawienie 
i nie traktują dotacji jako podstawowego ele-
mentu decydującego czy inwestować czy nie – 
wskazuje na interesujące zjawiska naszego ży-
cia gospodarczego Andrzej Parafiniuk, prezes 
Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego. 
Przyjrzał się on wynikom wspomnianego już 
ostatniego konkursu dla firm. I zauważył, że bu-
dżet dotacji, który może być przedsiębiorcom 
udzielony stanowi zaledwie 10 procent wiel-
kości inwestycji, jakie firmy chcą zrealizować.  

– Znaczna część tych inwestycji, planowa-
nych przez przedsiębiorców, będzie zrealizo-
wana bez uzależnienia od przyznania dotacji 
– mówi prezes Parafiniuk. – Bez względu na de-
cyzję urzędu, będzie znacznie więcej inwesty-
cji samorodnych, wynikających ze strategii firm.  

Obserwatorów życia gospodarczego ten fakt 
cieszy, bo nie ukrywają, że – jak mówi szef 
Fundacji – tak słodko jak teraz ani samorzą-
dy, ani przedsiębiorcy już mieć nie będą. Nie 
będzie prawdopodobnie bezpośredniego 
wsparcia dla firm w formie, w jakiej teraz ono 
funkcjonuje. Będą to albo instrumenty zwrot-
ne, albo wsparcie bezpośrednie, ale tylko nie-
zwykle zaawansowanych lub wręcz pionier-
skich projektów technologicznych. 

– A takich projektów, złożonych przez na-
szych przedsiębiorców, mamy  w naszym wo-
jewództwie tylko klikanaście – podlicza szef 
PFRR, która pełni też rolę Regionalnej Insty-
tucji Finansującej dla konkursów koordyno-
wanych przez Polską Agencję Rozwoju Przed-
siębiorczości. 

Nawet owo „kilkanaście”, to statystycznie 
nieźle, biorąc pod uwagę, że podlaskie firmy 
to 2,5 proc. wszystkich firm w Polsce, a liczba 
złożonych przez nich wniosków i przyznanych 
dotacji na innowacyjne projekty to 3,5 proc. 
w skali kraju. Ale to taka radość statystyczna. Bo 
generalnie wniosek jest taki, że nasz region z ra-
cji poziomu swego rozwoju, będzie potrzebował 
nieco innego wsparcia niż to, jakie szykuje Unia.  

My jeszcze budujemy podstawy 

– Jest ta mała grupa, która oczekuje super 
innowacyjnego wsparcia, ale większość po-
trzebuje po prostu pieniędzy na odnowienie 
parku maszynowego. Na stopniowy rozwój – 
podsumowuje swoje doświadczenia Andrzej 
Parafiniuk. – Im nie idzie o przeskakiwanie 
czterech szczebli rozwoju, tylko jednego czy 
dwóch. I wtedy nic innego im nie pozostaje, 
jak tylko instrumenty zwrotne w postaci fun-
duszy pożyczkowych, poręczeniowych czy 
zwiększonego ryzyka: venture capital. 

– Niezależnie od tego, czy w podlaskim RPO 
będzie następny konkurs czy nie, przedsię-
biorcy bez pieniędzy nie zostaną – stawia krop-
kę nad „i“ dyrektor Daniel Górski. – Mają moż-
liwość uzyskać albo poręczenie kredytu, albo 
pożyczkę. Jako instrument zwrotny takie 
wsparcie pracuje latami. A jeśli przeznaczony 
na ten cel fundusz jest dobrze wykorzystany, 
to pracuje w gospodarce na rzecz przedsię-
biorców po wieczność. 

Nasz obecny „zaczyn” na ten długofalowy 
obrót pieniędzy dla firm to 10 mln euro – dru-
ga kwota (oprócz wspomnianych wcześniej 
12 mln euro) wygospodarowana dla przedsię-
biorców przez urząd marszałkowski. W wyni-
ku konkursu trafi do podlaskich funduszy po-
życzkowych i poręczeniowych. 

Zamiast świecącego na czerwono NIE 

To, ile razy można obrócić jedną kwotą po-
życzki czy poręczenia, zależy od poziomu zarzą-
dzania tymi funduszami, od właściwej oceny ry-
zyka przez organ nimi zarządzający. Fundusz, 
którym zarządza Podlaska Fundacja Rozwoju Re-
gionalnego powstał z kapitałem 7 mln zł, a po 10 
latach zostało udzielonych 175 mln zł poręczeń. 

– Coraz częściej dostrzegam, że dotacje bez-
pośrednie są zakłóceniem konkurencji – twier-
dzi Andrzej Parafiniuk. – Szczególnie w tych 
bardzo zaawansowanych projektach. Tam jed-
na dotacja może zmieść konkurencję z po-
wierzchni ziemi. 

Jak przekonuje prezes Fundacji, fundusze 
zwrotne mają tę zaletę, że można nimi we-
sprzeć większą liczbę przedsiębiorców niż bez-
pośrednimi dotacjami. Co ważne, są skiero-
wane głównie do mikroprzedsiębiorstw. 

– A te robiąc kroczek do przodu, zazwyczaj 
tworzą miejsce pracy. Jedno. Dwa, ale jednak – 
argumentuje Andrzej Parafiniuk. – Gdy nie ist-
nieje fundusz poręczeniowy, to często dla mikro 
czy małego przedsiębiorcy nie istnieje kredyt. Je-
śli bowiem większość banków stosuje central-
ny scoring dla mikro i małych przedsiębiorstw, 
to oznacza, że gdy mała firma regionalna ma 
się zgłosić do banku po 100 tysięcy złotych, to 
na 99 proc. scoring w centrali wyświetli jej 
na czerwono brutalne NIE. 

Dlaczego? Bo te firmy mikro i małe często 
nie mają dostatecznego zabezpieczenia dla po-
życzek bankowych. Gdy więc w ich dokumen-
tach pojawi się gwarant w postaci renomo-
wanego funduszu poręczeniowego, ten nie-
wielki przedsiębiorca ma szansę na zielone 
światło w scoringowej ocenie. 

I dyrektor Górski, i prezes Parafiniuk są pew-
ni, że fundusze poręczeniowo-pożyczkowe to 
najefektywniejsza forma wsparcia dla firm.

 

Dotacje i usługi dla sektora 
MŚP z Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości 

Bony na innowacje 

Mikro i małe przedsiębiorstwa mogą 

dostać pieniądze na rozwój współpracy 

z jednostkami badawczo-rozwojowymi. 

PARP ma na to 18 mln zł. Kolejny kon-

kurs o dotacje wystartuje w 2011 roku. 

 

Wsparcie na uzyskanie grantu 

Firmy mogą dostać dotacje na udział 

w międzynarodowych programach in-

nowacyjnych. Na ten cel PARP dostał 8 

mln zł. Najbliższa okazja otrzymania 

grantu – w roku 2011. 

 

Paszport do eksportu 

To działanie 6.1 unijnego programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodar-

ka. Można zdobyć dotacje m.in. 

na  przygotowanie i wdrożenie planu 

rozwoju eksportu, udział w misjach go-

spodarczych i doradztwo. W 2011 roku 

PARP ogłosi trzy konkursy. 

 

Enterprise Europe Network 

Program Komisji Europejskiej koordy-

nowany przez PARP, w ramach którego 

na rzecz przedsiębiorców świadczone 

są usługi doradcze z zakresu prawa 

polskiego i unijnego, prowadzenia 

działalności gospodarczej za granicą, 

możliwych źródeł finansowania dla 

sektora MSP oraz kojarzeni są partne-

rzy gospodarczy. Adres programu: 

www.een.org.pl 

 

Krajowa Sieć Innowacji 

130 akredytowanych konsultantów, któ-

rzy dzięki dotacjom z UE świadczą bez-

płatne usługi na rzecz przedsiębiorców 

związane z innowacyjnością; audyt tech-

nologiczny i obsługę transferu technolo-

gii. Do tej pory ze wsparcia skorzystało 

prawie 700 firm. Szczegóły: 

http://ksu.parp.gov.pl/pl/ksi/bazydanych 

 

Inwestycja w kadry 

Portal internetowy z bezpłatnym do-

stępem do aktualnej oferty szkoleń 

i studiów podyplomowych dla pracow-

ników polskich przedsiębiorstw, w tym 

dofinansowanych przez Unię Europej-

ską. Dzięki wsparciu z EFS udział 

w nich może być tańszy nawet o 80 

proc. Adres: 

www.inwestycjawkadry.info.pl 

 

Wspieramy e-biznes  

Portal www.web.gov.pl to platforma 

wymiany wiedzy i doświadczeń dla 

społeczności przedsiębiorców, którzy 

tworzą e-biznes i rozwiązania B2B. 

po życiu z dotacjami

Tekst powstał na podstawie wypowie-

dzi i ocen, które padły podczas spotka-

nia w Izbie Przemysłowo-Handlowej 

w Białymstoku. 
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