finansowanie i zarzàdzanie
p∏ywajàcy okres programowania
funduszy unijnych w Polsce na
lata 2004-2006 pozwala na dokonanie analizy projektów z zakresu
infrastruktury sportowej i rekreacyjnej,
które otrzyma∏y dofinansowanie na ich
budow´, rozbudow´ lub modernizacj´.
JednoczeÊnie wsparcie w tym obszarze
przede wszystkim jednostek samorzàdu
terytorialnego oraz ich podmiotów zale˝nych powinien stanowiç podstaw´ do
intensywnego przygotowywania si´ do
nowego okresu programowania obejmujàcego lata 2007-2013. Szczególnie dlatego, ˝e tym razem przedsi´biorcy w du˝o
wi´kszym stopniu b´dà mogli pozyskaç
Êrodki na dzia∏ania zwiàzane z rozwojem turystyki.

U

Struktura programów pomocowych
W nowym okresie programowania
ka˝de województwo b´dzie dysponowaç
indywidualnie przygotowanym przez
w∏adze regionu Regionalnym Programem Operacyjnym zawierajàcym priorytety i dzia∏ania umo˝liwiajàce dofinansowanie inwestycji w zakresie dotyczàcym rozwoju gospodarki, spo∏eczeƒstwa
informacyjnego, kultury, Êrodowiska,
transportu, ochrony zdrowia, ale równie˝ infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej.
Ponadto mo˝emy równie˝ wyró˝niç
programy ogólnopolskie czy te˝ skierowane do konkretnych regionów, obejmujàce swoim zakresem wiele dzia∏aƒ
prorozwojowych – w mniejszym stopniu
z zakresu rozwoju turystyki i rekreacji.
Z tego wzgl´du w ramach niniejszego
artyku∏u skoncentrujemy si´ na regionalnych programach, które b´dà stanowiç
dla przedsi´biorców g∏ówne êród∏o dofinansowania. ZnajomoÊç ram prawnych
oraz podstawowych zasad uzyskiwania
dotacji jest cennà wiedzà, która mo˝e
prze∏o˝yç si´ na realny efekt finansowy.
Dlatego skupimy si´ raczej na przedstawieniu skutecznego sposobu pozyskania dotacji i przygotowania projektów ni˝ dok∏adnym omawianiu wszystkich regionalnych programów operacyjnych. Tym bardziej, ˝e ka˝de województwo podchodzi do konkretnych zagadnieƒ w sposób indywidualny.

Przedmiot dotacji
Zewn´trzne êród∏a dofinansowania
nie narzucajà jednoznacznie, poprzez
zamkni´ty katalog, typów inwestycji
mogàcych stanowiç przedmiot dotacji.
Jednak zawsze istnieje pewna grupa
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Wyciàg za euro
Jan Kordasiewicz

Poni˝szy tekst ma na celu
wskazanie podstawowych êróde∏
dotacyjnych z funduszy
strukturalnych UE dost´pnych
w Polsce przez okres
najbli˝szych siedmiu lat
i przeznaczonych na
dofinansowanie infrastruktury
sportowej i turystycznej,
których beneficjentem b´dà
polskie przedsi´biorstwa
– w szczególnoÊci z sektora
ma∏ych i Êrednich firm
– prowadzàce stacje narciarskie.
przedsi´wzi´ç wspieranych ch´tniej ni˝
pozosta∏e. Uzale˝nione jest to przede
wszystkim od regionu oraz celów programu, a tak˝e od katalogu tzw. kosztów
kwalifikowanych.

MoglibyÊmy przytaczaç jeszcze inne
przyk∏ady, ale nale˝y pami´taç, ˝e na
rzecz funduszy unijnych powinniÊmy
pos∏ugiwaç si´ has∏em „projekt”, które
definiowane jest jako pewna seria dzia∏aƒ wyodr´bnionych w czasie. Celem
„projektu” jest doprowadzenie do osiàgni´cia pewnych za∏o˝eƒ – np. wzrostu
konkurencyjnoÊci firmy poprzez wprowadzenie nowej lub ulepszonej us∏ugi
poprzez realizacj´ innych szczegó∏owych celów – np. zakup specjalistycznego Êrodka trwa∏ego prowadzàcego dodatkowo do zwi´kszenia zatrudnienia.
Oznacza to, ˝e szans´ na dofinansowanie ma wyodr´bnione dzia∏anie zwiàzane z jakimÊ szerszym planem rozwoju,
a nie finansowanie bie˝àcej dzia∏alnoÊci.
WÊród wa˝nych czynników oceny merytorycznej projektu nale˝y wyró˝niç bud˝et
i katalog kosztów kwalifikowanych, czas
planowanych dzia∏aƒ, wykonalnoÊç projektu pod wzgl´dem finansowym i technologicznym, zastosowanie najlepszych
i sprawdzonych rozwiàzaƒ oraz doÊwiadczenie w realizacji podobnych projektów.

Koszty kwalifikowane
WÊród przyk∏adowych rodzajów
inwestycji dost´pnych w ramach
funduszy strukturalnych UE dla
stacji narciarskich mo˝na wymieniç:
1. zakup kolei linowych i wyciàgów
narciarskich;
2. systemy informatyczne
i elektroniczne w zakresie obs∏ugi
wyciàgu narciarskiego;
3. zakup kompletnych instalacji
zaÊnie˝ajàcych;
4. nabycie innego specjalistycznego
wyposa˝enia zwi´kszajàcego
konkurencyjnoÊç firmy;
5. rozwój bazy noclegowej
i restauracyjnej;
6. zakup sprz´tu i wyposa˝enia
prowadzàcego do wprowadzenia
nowej us∏ugi w okresie letnim;
7. rozwój innej infrastruktury
towarzyszàcej.

Przedsi´biorcy realizujàcy przedsi´wzi´cie dofinansowane z funduszy unijnych sà ograniczeni katalogiem tzw.
kosztów kwalifikowanych. Praktycznie
oznacza to, ˝e poniesienie kosztu, który
nie nale˝y do tej enumeratywnie okreÊlonej grupy powoduje, ˝e nie mo˝e byç
on przedmiotem dotacji i powinien zostaç umieszczony poÊród tzw. kosztów
niekwalifikowanych.
Dla przedsi´biorców realizujàcych projekty inwestycyjne najwa˝niejszym dokumentem dotyczàcym kwalifikowalnoÊci
kosztów powinny byç „Krajowe wytyczne
dotyczàce kwalifikowania wydatków
w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu SpójnoÊci w okresie programowania 2007-2013”. Jest to opracowanie pozwalajàce jednoznacznie wskazaç, jakiego typu dzia∏ania mogà byç podejmowane w celu realizacji projektu wspó∏finansowanego przez fundusze unijne.
Przedsi´biorcy b´dà mogli otrzymaç
zwrot cz´Êci kosztów w ramach projektów inwestycyjnych poniesionych na:

finansowanie i zarzàdzanie
1) zakup Êrodków trwa∏ych;
2) zakup gruntu do wartoÊci 10% ca∏kowitych kosztów kwalifikowanych projektu – nale˝y pami´taç, ˝e wartoÊç nieruchomoÊci musi zostaç potwierdzona
operatem szacunkowym, a cena nabycia
nie powinna przekraczaç rynkowej wartoÊci gruntu. Dodatkowo powinniÊmy
udowodniç niezb´dnoÊç takiego wydatku do realizacji projektu;
3) zakup nieruchomoÊci zabudowanej;
4) inne dzia∏ania zwiàzane z koniecznymi op∏atami notarialnymi, pomocà
prawnà czy te˝ procesem przygotowania
inwestycji (np. raport z oceny oddzia∏ywania na Êrodowisko).

Wsparcie po˝yczkà

WÊród wa˝nych czynników oceny
merytorycznej projektu nale˝y wyró˝niç
bud˝et i katalog kosztów
kwalifikowanych, czas planowanych
dzia∏aƒ, wykonalnoÊç projektu pod
wzgl´dem finansowym
i technologicznym, zastosowanie
najlepszych i sprawdzonych rozwiàzaƒ
oraz doÊwiadczenie w realizacji
podobnych projektów.
6) zakup Êrodka trwa∏ego, który by∏
wspó∏finansowany ze Êrodków krajowych lub wspólnotowych w przeciàgu
7 lat poprzedzajàcych dat´ zakupu Êrodka trwa∏ego;
7) podatek VAT, który mo˝e zostaç odzyskany;
8) wydatek poniesiony na zakup gruntu przekraczajàcy 10% wartoÊci ca∏kowitych kosztów kwalifikowanych projektu;
9) wydatek poniesiony na wype∏nienie
formularza wniosku o dofinansowanie
projektu.

Czekaç na wytyczne
Istotnym warunkiem kwalifikowalnoÊci kosztów jest poniesienie go w odpo-

wiednim czasie. Poczàtkowà datà kwalifikowalnoÊci jest generalnie 1 stycznia
2007 r., a koƒcowà 31 grudnia 2015 r.
Oznacza∏oby to, ˝e ju˝ ponoszone wydatki mog∏yby stanowiç podstaw´ do
rozliczenia dotacji.
Otó˝ wcale nie jest to takie oczywiste –
Instytucja Wdra˝ajàca zostawia sobie
mo˝liwoÊç „zaw´˝enia” okresu kwalifikowalnoÊci wydatków, a to oznacza, ˝e
przedsi´biorcy b´dà mogli realizowaç
projekt na przyk∏ad dopiero po z∏o˝eniu
wniosku o dofinansowanie (tak by∏o
w latach 2004-2006). Konieczne jest wi´c
oczekiwanie na ostateczne wytyczne,
które pozwolà odnieÊç si´ do indywidualnego projektu i okreÊliç w sposób czytelny okres kwalifikowalnoÊci kosztów.
Je˝eli chodzi o koszty kwalifikowane,
musimy pami´taç, ˝e ka˝dy poniesiony
przez nas wydatek b´dzie podlega∏ analizie zgodnoÊci jego poniesienia z obowiàzujàcymi przepisami, zarówno na
etapie oceny wniosku, jak i podczas realizacji projektu. Poniesiony przez nas
koszt powinien byç zgodny z postanowieniami danego Programu Operacyjnego oraz z kategoriami wydatków wynikajàcych z postanowieƒ umowy o dofinansowanie projektu.
Nale˝y pami´taç o tym, ˝e komisja
ocenia tak˝e, czy wydatek jest niezb´dny do realizacji przedsi´wzi´cia oraz czy
zosta∏ dokonany w sposób oszcz´dny –
tzn. w oparciu o zasad´ dà˝enia do uzyskania za∏o˝onych efektów przy jak najni˝szej kwocie wydatku. Beneficjant jest
tak˝e zobowiàzany do odpowiedniego
udokumentowania ponoszonych wydatR E K L A M A

Istotne jest to, ˝e powy˝sze dzia∏ania
mogà i powinny byç wspierane Êrodkami po˝yczkowymi – kredytem, leasingiem czy po˝yczkà. Uzyskanie dotacji
jest w du˝ym stopniu uzale˝nione od
wykonalnoÊci finansowej, a promesa
przyznania przedsi´biorcy Êrodka po˝yczkowego stanowi wyraz zdolnoÊci finansowej wnioskodawcy. W zwiàzku
z tym wszyscy aplikujàcy o Êrodki unijne powinni pami´taç o koniecznoÊci
zdobycia takiego dokumentu, który pozwala na uzyskanie maksymalnej iloÊci
punktów w odniesieniu do oceny strony
finansowej przedsi´wzi´cia.
Konieczne jest tak˝e przedstawienie
katalogu wydatków, które na pewno nie
mogà zostaç uznane za kwalifikowane.
Nale˝y do nich zaliczyç:
1) odsetki od zad∏u˝enia;
2) koszty kredytu;

3) prowizje pobierane w ramach operacji wymiany walut oraz ujemne ró˝nice kursowe;
4) kary i grzywny;
5) wydatki poniesione w zwiàzku
z procesami sàdowymi oraz realizacjà
ewentualnych postanowieƒ wydanych
przez sàd;
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ków – jest to czynnikiem decydujàcym
w procesie rozliczenia dotacji.

Przygotowanie projektu
Obecny okres jest najlepszym czasem
dla realizacji wszelkich czynnoÊci zmierzajàcych do z∏o˝enia prawid∏owego
i kompletnego wniosku o dofinansowanie. Nale˝y za∏o˝yç, ˝e proces kompletowania za∏àczników oraz przygotowania
wniosku i biznesplanu b´dzie trwa∏ co
najmniej kilka miesi´cy.
Aktualny stan materii prawnej pozwala na przygotowywanie projektów, których faktyczna realizacja rozpocznie si´
po sezonie zimowym 2008 r. – przy za∏o˝eniu, ˝e odpowiedni Urzàd Marsza∏kowski og∏osi do tego momentu nabór
wniosków.
Przygotowanie si´ do aplikowania powinno zaczynaç si´ od sporzàdzenia
kompletnej dokumentacji technicznej
projektu, która pozwoli na uzyskanie pozwolenia na budow´ oraz na sporzàdzenie biznesplanu przedsi´wzi´cia. Kosztorys inwestycji pozwala zaplanowaç strategi´ wnioskowania – przede wszystkim
stanowi podstaw´ do decyzji, czy etapowanie procesu inwestycyjnego b´dzie
korzystne dla szans otrzymania dotacji.
Przeszacowanie bud˝etu jest jednym
z najcz´stszych powodów odrzucenia
wniosku, a wi´c warto pokazaç komisji
oceniajàcej, ˝e posiadamy znaczny potencja∏ rozwojowy i dotacja stanowi dla
nas dodatkowà pomoc i mo˝liwoÊç do
zwi´kszenia oferowanego standardu.
Nale˝y wystrzegaç si´ stwierdzeƒ, ˝e nie
przeprowadzimy projektu, jeÊli nie
otrzymamy dofinansowania.

Najwa˝niejszy biznesplan
Najwa˝niejszym za∏àcznikiem dla komisji oceniajàcej projekt jest biznesplan
inwestycji. Na potrzeby funduszy pomocowych w wi´kszoÊci programów i dzia∏aƒ wnioskodawcy zmuszeni sà do korzystania z wzorcowych biznesplanów
przygotowanych specjalnie do tego celu
przez Instytucje Wdra˝ajàce. Ma to w zamierzeniu u∏atwiç prac´ urz´dników
i ekspertów oceniajàcych proponowane
przedsi´wzi´cie.
Mankamentem tego rozwiàzania jest
brak elastycznoÊci i mo˝liwoÊci do∏àczania niestandardowych opisów, nawiàzujàcych do specyficznych rodzajów prowadzonej dzia∏alnoÊci gospodarczej. Klasyczny biznesplan wykorzystywany w procedurze aplikacyjnej obejmuje swoim zakresem takie informacje jak: opis projektu,

opis dotychczasowej dzia∏alnoÊci wnioskodawcy, plan marketingowy, bud˝et
przedsi´wzi´cia oraz jego wp∏yw na rozwój spó∏ki czyli prognoz´ finansowà.
Naszym celem nie jest jednak szczegó∏owa analiza konkretnych pozycji biznesplanu, gdy˝ wychodzi to poza przedmiot
niniejszego opracowania. Dlatego te˝ zach´camy wszystkich czytelników do korzystania ze specjalistycznej literatury
poÊwi´conej zasadom konstruowania
biznesplanów, która dost´pna jest na
rynku w du˝ych iloÊciach.
Na podstawie biznesplanu mo˝emy
przystàpiç do wype∏niania wniosku o dofinansowanie. Polecamy zachowanie takiej kolejnoÊci – jest to sposób sprawdzony i skuteczny.

Ograniczaç za∏àczniki
Pozosta∏e za∏àczniki – dokumenty rejestrowe, finansowe, zezwolenia administracyjne, zaÊwiadczenia z odpowiednich
organów paƒstwowych, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje sprz´towe, promesy
kredytu lub leasingu, oÊwiadczenia wnioskodawcy wymagajà przeznaczenia na
ich skompletowanie odpowiedniej iloÊci
czasu, jednak˝e przewa˝nie nie stanowià
problemu merytorycznego.
Dodatkowo istnieje tendencja do ograniczania iloÊci za∏àczników na etapie
sk∏adania wniosków. Du˝à cz´Êç z wymienionych powy˝ej dokumentów b´dziemy prawdopodobnie sk∏adaç dopiero na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie, a wi´c po przejÊciu pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej
oraz otrzymaniu informacji o uzyskaniu
dofinansowania.
Zach´camy wi´c do podj´cia w obecnym okresie prac organizacyjnych, które
d∏ugofalowo pozwolà na uzyskanie dotacji pochodzàcej z funduszy strukturalnych UE i realizacj´ tzw. projektu unijnego. Trzeba zaznaczyç, ˝e proces wdra˝ania przedsi´wzi´cia dofinansowanego
stanowi prawdziwe wyzwanie dla beneficjenta i dobrze zorganizowany od samego poczàtku nie musi byç „drogà
przez m´k´”. O zarzàdzaniu projektami
unijnymi b´dziemy pisaç w nast´pnym
artykule z cyklu finansowania inwestycji dotyczàcych stacji narciarskich.
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