finansowanie

Warto si´ poradziç
wi´kszoÊci województw uruchomiono
ju˝ pierwsze nabory wniosków o dofinansowanie projektów. Dofinansowaniem obj´te sà zarówno przedsi´wzi´cia typowo inwestycyjne, w tym zwiàzane z infrastrukturà sportowà i rekreacyjnà, jak i projekty
szkoleniowe czy edukacyjne. Przygotowanie dobrego projektu wymaga zazwyczaj zaanga˝owania
nie tylko czasu, lecz tak˝e Êrodków.
Procedury zwiàzane ze sporzàdzaniem studiów
wykonalnoÊci projektów, wniosków o dotacje
i innych dokumentów sà bardziej szczegó∏owe
ni˝ w poprzednim okresie programowania. Tysiàce stron wytycznych, podr´czników, instrukcji
i innych regulacji, które nale˝y bezwzgl´dnie
przyswoiç, aby przygotowaç projekt w sposób
prawid∏owy, skutecznie zniech´cajà wnioskodawców do opracowywania dokumentacji aplikacyjnych w∏asnymi si∏ami.
Nie ma co ukrywaç, ˝e profesjonalne studium
wykonalnoÊci wymaga specjalistycznej wiedzy
z zakresu ekonomii, prawa, finansów, technologii
oraz zarzàdzania projektami, a z wnioskiem o dotacj´ te˝ nie ka˝dy jest w stanie poradziç sobie samodzielnie. Do tego dochodzi koniecznoÊç opracowania lub aktualizacji licznych dokumentów
strategicznych, takich jak strategie rozwoju, lokalne programy rewitalizacji, plany rozwoju lokalnego, wieloletnie plany inwestycyjne, o dokumentacji technicznej inwestycji nie wspominajàc.
Z tego powodu firmy konsultingowe zajmujàce si´ pozyskiwaniem Êrodków z funduszy
unijnych prze˝ywajà istne obl´˝enie. Niestety,
nie wszyscy doradcy, do których zwrócimy si´
o pomoc, b´dà w stanie skutecznie nam jà zapewniç. W niniejszym artykule chcia∏bym
zwróciç uwag´ czytelników – potencjalnych
klientów firm konsultingowych – na to, czym
powinni kierowaç si´ przy wyborze dobrego
doradcy, jakich b∏´dów uniknàç, podpisujàc
umow´ z firmà konsultingowà oraz czego oczekiwaç od profesjonalnego doradcy.

W

Doradca z certyfikatem a doradca
z praktykà
W ostatnich latach na rynku us∏ug szkoleniowych
pojawi∏o si´ szereg instytucji oferujàcych edukacj´
z zakresu pozyskiwania funduszy europejskich, zarzàdzania projektami etc. Nie negujàc wartoÊci tych
szkoleƒ, nale˝y wskazaç, ˝e wiele z nich koƒczy si´
uzyskaniem certyfikatu lub dyplomu uczestnictwa
i „nadaniem” uczestnikowi tytu∏u typu „konsultant
funduszy UE” albo „specjalista zarzàdzania projektami”, tudzie˝ „doradca europejski”.
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W mojej praktyce doradczej niejednokrotnie
spotyka∏em si´ z tego typu „specjalistami”, którzy
– wyposa˝eni w lepszà lub gorszà wiedz´ teoretycznà, oferowali swoje us∏ugi pod wspomnianym wy˝ej szyldem. Niejednokrotnie te˝ zdarzy∏o nam si´ poprawiaç sporzàdzonà przez nich dokumentacj´ aplikacyjnà…
Wybór doradcy powinien zatem opieraç si´ nie
o tytu∏y, jakimi si´ pos∏uguje, a o referencje lub
wykaz projektów, w których przygotowaniu
uczestniczy∏. Bardziej Êwiadomi wnioskodawcy –
jak np. samorzàdy – zazwyczaj wymagajà od firmy konsultingowej przedstawienia dokumentów
potwierdzajàcych doÊwiadczenie w realizacji
prac doradczych – najlepiej podparte wymiernymi efektami w postaci sukcesów w pozyskaniu
dotacji.
Prowadzàc wst´pne negocjacje
z doradcà, warto tak˝e zadaç sobie trud skontaktowania si´ z instytucjami wskazanymi na liÊcie
referencyjnej i dowiedzieç si´ wi´cej o samej firmie, jakoÊci wykonanych prac czy ewentualnych
problemach wynik∏ych na tle realizacji umowy.

Kiedy, za co i ile p∏acimy?
Niepisanà zasadà, które utrwali∏a si´ na rynku
firm konsultingowych, jest to, ˝e pierwsze spotkanie – majàce na celu wst´pnà identyfikacj´ projektu i potencjalnych êróde∏ dofinansowania – odbywa si´ bezp∏atnie. Dopiero po podpisaniu umowy o doradztwo i ustaleniu harmonogramu przygotowania dokumentów aplikacyjnych powinniÊmy spodziewaç si´ koniecznoÊci ponoszenia
ustalonych kosztów.
Rynek us∏ug doradczych wypracowa∏
w ostatnich latach kilka modeli wspó∏pracy
z klientami w zakresie pozyskiwania Êrodków
z UE. Inaczej te˝ kszta∏tuje si´ sytuacja, gdy zamawiajàcym jest podmiot sektora publicznego
(np. gmina), a inaczej, kiedy doradztwo prowadzi si´ na rzecz przedsi´biorcy. W przypadku
gmin oraz ich jednostek organizacyjnych, takich jak oÊrodki sportu i rekreacji, szko∏y, domy kultury etc. mamy zazwyczaj do czynienia
z zamawianiem samego studium wykonalnoÊci
projektu lub sporzàdzaniem pe∏nej dokumentacji aplikacyjnej, uwzgl´dniajàcej tak˝e wniosek o dotacj´ i pozosta∏e za∏àczniki do wniosku. Przedsi´biorcy oczekujà z kolei kompleksowej obs∏ugi – od analizy mo˝liwoÊci wykorzystania funduszy UE w ich dzia∏alnoÊci, poprzez sporzàdzenie biznesplanu, pozyskanie
kredytu czy po˝yczki, opracowanie wniosku
o dotacj´, a˝ po prowadzenie sprawozdawczoÊci i rozliczenie projektu.
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pozyskiwaniem Êrodków z funduszy unijnych
prze˝ywajà istne obl´˝enie. Niestety, nie wszyscy
doradcy, do których zwrócimy si´ o pomoc,
b´dà w stanie skutecznie nam jà zapewniç.
kwoty przyznanego dofinansowania i waha si´
zwykle od 2% do 8% – w zale˝noÊci od wielkoÊci
bud˝etu. Wynagrodzenie wyp∏acane jest czasem
równie˝ po kolejnych etapach oceny wniosku.
W przypadku gdy w zakres umowy wchodzi tak˝e obs∏uga projektu na etapie jego realizacji, „success fee” wyp∏acane bywa tak˝e transzami
w okresie wdra˝ania projektu. Przedstawiciele
sektora publicznego powinni pami´taç o przepisach prawa zamówieƒ publicznych i nieprzekraczalnym progu 14 tys. euro, w ramach którego
mo˝na w miar´ swobodnie kszta∏towaç stosunki
umowne w zakresie wynagrodzenia doradcy.

Umowa z firmà doradczà
Podpisujàc umow´ o doradztwo z firmà konsultingowà, nale˝y pami´taç o kilku jej istotnych elementach. Po pierwsze, umowa powinna w sposób
precyzyjny wskazywaç zakres Êwiadczonych
us∏ug. Je˝eli obejmuje jedynie przygotowanie biznesplanu czy studium wykonalnoÊci projektu,
wnioskodawca powinien zagwarantowaç sobie
bezpieczny termin na sporzàdzenie pozosta∏ych
dokumentów, w tym wniosku o dotacj´. Zazwyczaj
wystarcza na to ok. 2 tygodni. Przy podpisywaniu
umowy z doradcà trzeba zatem koniecznie wziàç
pod uwag´ termin sk∏adania wniosków wyznaczony przez Instytucj´ Wdra˝ajàcà.
Jednym z kluczowych zagadnieƒ, jakie powinno znaleêç si´ w umowie, jest kwestia nabycia autorskich praw majàtkowych do opracowanej dokumentacji, co odnosi si´ w szczególnoÊci do studium wykonalnoÊci projektu
lub biznesplanu. Dokumenty te – nawet
w przypadku nieuzyskania dotacji – mogà byç
przez nas wówczas wykorzystywane przy
okazji starania si´ o Êrodki kredytowe lub te˝
– po dokonaniu stosownych zmian i aktualizacji – ponownie z∏o˝one do oceny w ramach
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kolejnej rundy aplikacyjnej. W umowie mo˝na równie˝ zastrzec koniecznoÊç dokonywania aktualizacji dokumentów przez samà firm´ konsultingowà, co mo˝e si´ jednak wiàzaç
z dodatkowymi kosztami.
Istotnà kwesti´ stanowià równie˝ przepisy
o charakterze odszkodowawczym. Je˝eli z winy
firmy doradczej dokumentacja aplikacyjna zostaje odrzucona ju˝ na etapie oceny formalnej, warto zastanowiç si´ nad ewentualnoÊcià uzyskania
zwrotu wyp∏aconego wynagrodzenia lub wprowadzeniem do umowy postanowieƒ gwarantujàcych rzetelne przygotowanie dokumentacji do
nast´pnej tury aplikacyjnej – w ramach wczeÊniejszego wynagrodzenia. To samo dotyczy
wprowadzenia kar umownych za zw∏ok´ w sporzàdzaniu aplikacji.
Pami´tajmy jednak, ˝e praca doradcy uzale˝niona jest w du˝ej mierze od informacji i dokumentów, jakie musi on pozyskaç od wnioskodawcy.

KorzyÊci ze wspó∏pracy
KorzyÊci ze wspó∏pracy z firmà konsultingowà
jest wiele. Firmy Êwiadczàce us∏ugi w zakresie
pozyskiwania zewn´trznego dofinansowania
dysponujà zazwyczaj pog∏´bionà wiedzà z zakresu poszczególnych sektorów gospodarki, takich
jak np. infrastruktura sportowa, turystyka, ochrona Êrodowiska, informatyzacja czy zdrowie. Ponadto zasadniczà cz´Êç dokumentacji aplikacyjnej stanowià analizy finansowe i ekonomiczne,
z którymi niewielu wnioskodawców jest w stanie
poradziç sobie samodzielnie.
Skomplikowana procedura aplikacyjna i liczne
zmiany w rozmaitych wytycznych, instrukcjach
i innych regulacjach sprawiajà, ˝e trzeba Êledziç je
na bie˝àco, co obcià˝a firm´ doradczà, z którà zawarliÊmy umow´. Cennym elementem wspó∏pracy
jest zewn´trzne, obiektywne spojrzenie doradcy na
planowane projekty. Profesjonalna firma konsultingowa przed rozpocz´ciem sporzàdzania dokumentacji aplikacyjnej powinna zawsze dokonaç
analizy mo˝liwoÊci pozyskania dotacji pod kàtem
wielu aspektów, w tym prawnych, finansowych,
technologicznych – ze szczególnym uwzgl´dnieniem kryteriów wyboru i oceny projektów w ramach danego programu operacyjnego.
W przypadku stwierdzenia, ˝e proponowane
przez wnioskodawc´ przedsi´wzi´cie nie kwalifikuje si´ do dofinansowania lub te˝ ma niewielkie
szanse na dotacj´, doradca powinien zasugerowaç nam innà Êcie˝k´ post´powania lub przygotowanie projektu, którego przedmiot najlepiej odpowiada wymogom êród∏a dofinansowania. Warto tak˝e wspó∏pracowaç z kilkoma firmami konsultingowymi jednoczeÊnie – taka dywersyfikacja
prac pozwala na selekcj´ najlepszych i najskuteczniejszych doradców.
Rafa∏ CieÊlak
Autor jest wspó∏w∏aÊcicielem Kancelarii
Doradztwa Gospodarczego
CieÊlak & Kordasiewicz
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Typowy model wspó∏pracy z firmà konsultingowà opiera si´ o rozbicie wynagrodzenia na
op∏at´ wst´pnà, uiszczanà po sporzàdzeniu dokumentacji obj´tej przedmiotem umowy, oraz
tzw. „success fee”, p∏atnym dopiero po uzyskaniu
informacji o przyznaniu dofinansowania projektu. Taka konstrukcja wp∏ywa na prac´ doradców
motywujàco.
WysokoÊç wynagrodzenia jest zró˝nicowana
w zale˝noÊci od wielkoÊci, stopnia przygotowania i skomplikowania przedsi´wzi´cia. W przypadku op∏aty wst´pnej wynosi zazwyczaj od kilku do nawet kilkudziesi´ciu tysi´cy z∏otych (przy
bardziej z∏o˝onych projektach). Stawka „success
fee” okreÊlana jest najcz´Êciej jako procent od

