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W okresie 2007-2013 polscy przedsi´biorcy mogà staraç si´
o dofinansowanie nie tylko inwestycji, lecz tak˝e us∏ug doradczych.
Takà mo˝liwoÊç dajà Regionalne Programy Operacyjne.
okresie unijnego programowania 2004-2006 przedsi´biorcy
mieli mo˝liwoÊç skorzystania
z licznych êróde∏ dofinansowania przedsi´wzi´ç inwestycyjnych, doradczych i szkoleniowych. Niestety, na skutek
tak znaczàcej iloÊci sk∏adanych
wniosków otrzymanie dotacji
inwestycyjnej by∏o niezwykle
trudne i wystarczy przytoczyç,
˝e dofinansowanie uzyskiwa∏
zaledwie co dziesiàty projekt.
Z tego wzgl´du chcemy
przedstawiç mo˝liwoÊç skorzystania przez przedsi´biorców z dofinansowania przedsi´wzi´ç innego typu – tak
zwanych dotacji na us∏ugi doradcze, które mogà stanowiç
równie atrakcyjne êród∏o
zmniejszenia kosztów prowadzonej dzia∏alnoÊci.

W

Szeroki katalog zach´ca
W ramach dotacji na doradztwo mo˝na by∏o uzyskaç
dofinansowanie kilku rodzajów us∏ug Êwiadczonych
przez profesjonalne firmy doradcze na rzecz przedsi´biorców, do których nale˝y mi´dzy innymi zaliczyç:
• wdro˝enie systemów zarzàdzania jakoÊcià – najpopularniejsze dzia∏anie wÊród firm;
• wdro˝enie innowacyjnych
technologii i rozwiàzaƒ informatycznych;
• wprowadzenie przez przedsi´biorc´ produktów na nowe rynki zagraniczne;
• tworzenie sieci kooperacyjnych oraz ∏àczenie si´
przedsi´biorstw;
• pozyskiwanie zewn´trznego finansowania;
• prowadzenie przedsi´biorstwa na terytorium Unii Eu-
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ropejskiej – najbardziej
ogólne poj´cie ze wszystkich dotychczas wymienionych, w ramach którego
kry∏o si´ dzia∏anie polegajàce równie˝ na przygotowaniu dokumentacji technicznej inwestycji. Pod tym poj´ciem wnioskodawcy powinni rozumieç mi´dzy innymi takie elementy jak:
koncepcj´ i projekt architektoniczny, projekt techniczny, kosztorys inwestorski, projekt architektury
wn´trz, ocen´ oddzia∏ywania na Êrodowisko oraz studium wykonalnoÊci.

Warto uczyç si´
na b∏´dach
Przygotowanie inwestycji
poprzez sporzàdzenie kompletnej dokumentacji technicznej jest cz´sto doÊç istotnym
kosztem w ca∏ym procesie inwestycyjnym, wynoszàcym nawet do kilku procent wartoÊci
inwestycji. Dlatego warto, aby
uczyç si´ na b∏´dach poprzedników i obecnie sposobiç si´
do nowej perspektywy finansowej w latach 2007-2013.
Proces ten wymaga∏ d∏ugofalowego przewidywania dzia∏aƒ ze wzgl´du na obowiàzujàce procedury, a wi´c warto
zapoznaç si´ ze „Êcie˝kà”, którà nale˝y obraç, aby uzyskujàc
dofinansowanie dokumentacji
technicznej, móc realizowaç
inwestycj´ w okreÊlonym terminie.
Poni˝ej przedstawiamy praktyczne zasady oparte o wytyczne obowiàzujàce w latach
2004-2006, których przedsi´biorcy powinni byli przestrzegaç, realizujàc tzw. „projekty
doradcze”.

Przedmiot inwestycji
Przedmiot inwestycji jest
praktycznie dowolny – mo˝e
to byç zarówno hala magazynowa, jak i rozbudowa siedziby, budowa stacji benzynowej
czy hotelu. Konieczne jest wykazanie tylko zgodnoÊci realizacji projektu z celami programu oraz przedstawienie, ˝e realizacja inwestycji umo˝liwi
dalszy dynamiczny rozwój
przedsi´biorstwa. Praktycznie
oznacza to, ˝e wy∏àczone z dofinansowania sà projekty, których celem by∏oby wybudowanie i sprzedanie danego
obiektu. Wynika to przede
wszystkim z tzw. wymogu
trwa∏oÊci projektu, czyli koniecznoÊci zachowania jego
celów przez co najmniej 5 lat
po okresie realizacji.

Maksymalne
dofinansowanie
To 250 tys. z∏ – podkreÊlamy, ˝e wielkoÊç dotacji zosta∏a okreÊlona na tym poziomie
w latach 2004-2006. Ze wzgl´du na to, ˝e jednoczeÊnie mog∏o to stanowiç nie wi´cej ni˝
50% tak zwanych kosztów
kwalifikowanych projektu,
mo˝na by∏o realizowaç projekty doradcze, których koszt wynosi∏ nawet pó∏ miliona z∏otych. Nale˝y przewidywaç, ˝e
w latach 2007-2013 fundusze
strukturalne dla przedsi´biorców b´dà umo˝liwia∏y uzyskanie bardziej znaczàcego
dofinansowania na tego typu
przedsi´wzi´cia.

taki by∏ spowodowany tym, ˝e
procedura narzuca∏a koniecznoÊç rozpocz´cia faktycznych
prac przez architektów nad
projektem dokumentacji technicznej dopiero po podpisaniu
umowy z PARP.
Procedura oceny wniosków
i zawarcia umowy z wnioskodawcà trwa∏a oko∏o czterech
miesi´cy, a realizacja projektu
polegajàcego na sporzàdzeniu
dokumentacji technicznej jest
równie˝ procesem kilkumiesi´cznym. Dodatkowym obcià˝eniem by∏a koniecznoÊç korzystania z us∏ug tak zwanych
„akredytowanych wykonawców us∏ug doradczych PARP”,
czyli firm konsultingowych,
projektowych, wdro˝eniowych
posiadajàcych odpowiedni status. Przewiduje si´, ˝e wymóg
Êwiadczenia us∏ug doradczych
przez akredytowanych wykonawców zostanie zniesiony
w latach 2007-2013.
W okresie 2007-2013 dofinansowanie przygotowania
dokumentacji technicznej b´dzie mo˝liwe w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych przeznaczonych dla poszczególnych województw,
w ramach priorytetu dotyczàcych wsparcia dla przedsi´biorców. Zach´camy do analizy projektów tych dokumentów dost´pnych na stronach
internetowych poszczególnych
Urz´dów Marsza∏kowskich.
Autorzy prowadzà Kancelari´
Doradztwa Gospodarczego
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Terminy
Realizacja inwestycji „ruszajàcych” za kilka miesi´cy od
momentu z∏o˝enia wniosku
o dofinansowanie – warunek
kwiecieƒ 2007

