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Na najwięk-
sze do�nansowanie w nowym okre-
sie programowania mogą liczyć małe 
i  średnie przedsiębiorstwa, a  ich 
głównym źródłem będą regionalne 
programy operacyjne (RPO). W  ra-
mach RPO preferencyjnie trakto-
wane będą projekty poprawiające 
działalność przedsiębiorstw i  przy-
czyniające się do zwiększania ich 
konkurencyjności. W zakresie inno-
wacji i prac badawczo-rozwojowych 
możliwe będzie otrzymanie do�nan-
sowania tylko na projekty wpisujące 
się w inteligentną specjalizację dane-
go regionu. 

 

Przy staraniu się o do�nansowanie na 
działania innowacyjne w  ramach re-
gionalnych programów operacyjnych 
kluczowe będzie silne powiązanie 
projektu z  inteligentną specjalizacją 
danego regionu. Należy podkreślić, że 
jest to obszar, który będzie najważniej-
szy w ramach programu operacyjnego 
danego województwa. Przykładowo 
dla Mazowsza będzie to bezpieczna 
żywność, inteligentne systemy zarzą-

dzania, nowoczesne usługi dla bizne-
su oraz wysoka jakość życia. 

 

Poza RPO przedsiębiorcy będą mo-
gli starać się o  wsparcie w  ramach 
programów krajowych Inteligentny 
Rozwój (PO IR) i  Polska Wschod-
nia (PO PW). PO IR wspierać bę-
dzie innowacyjne produkty, usługi 
i  technologie. PO PW ma zwiększyć 
konkurencyjność w  skali kraju wo-
jewództw: lubelskiego, podlaskiego, 
podkarpackiego, świętokrzyskiego 
i warmińsko-mazurskiego. Na przed-
siębiorczość zostaną przeznaczone 
także środki z  programów Wiedza 
Edukacja Rozwój i  Infrastruktura 

i  Środowisko. Warto jednak już te-
raz zacząć przygotowania do nowej 
perspektywy �nansowej, bo złożenie 
wniosku w jednym z pierwszych na-
borów znacząco zwiększa szansę na 
uzyskanie do�nansowania. Konku-
rencja będzie wtedy znacznie mniej-
sza, a  wiele wniosków może zostać 
niepoprawnie złożonych ze względu 
na nieznajomość nowych reguł. 

 

W  kontekście puli środków do wy-
korzystania przez bene�cjentów 
w  nowej perspektywie �nansowej 
zostanie wprowadzona istotna zmia-
na dotycząca szerszego zastosowania 
instrumentów zwrotnych. Chodzi 
tutaj o  poręczenia i  gwarancje kre-
dytowe, pożyczki, mikropożyczki, 
połączenia dotacji z  kredytem. Pie-
niądze uzyskane w  ramach unij-
nej pomocy będą prawdopodobnie 
częściej zwracane do puli wszyst-
kich środków i  będą mogły zostać 
przydzielone ponownie innemu 
przedsiębiorcy. Pierwszych naborów 
w ramach nowej perspektywy przed-
siębiorcy mogą spodziewać się na 
początku 2015 roku.
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 Kwestie proce-
dur, warunków i korzyści z przekształ-
cenia przedsiębiorstwa w  centrum 
badawczo-rozwojowe regulowane są 
w ustawie o niektórych formach wspie- 
rania działalności innowacyjnej z  30 
maja 2008 r. (Dz.U. 2008 nr 116, poz. 
730 ze zm.). W ustawie tej określono, 
że status centrum badawczo-rozwojo-
wego (CBR) jest nadawany przez mi-
nistra gospodarki i to do niego zainte-
resowane przedsiębiorstwo powinno 
złożyć wniosek. Dokument ten powi-
nien zawierać:
1. nazwę �rmy, siedzibę i adres przed-

siębiorcy;
2. oznaczenie formy prawnej przed-

siębiorcy;
3. numer identy�kacji podatkowej 

(NIP);
4. numer REGON;
5. dane dotyczące przychodów netto;
6. opis badań lub prac rozwojowych 

prowadzonych przez przedsię-
biorcę, w  tym opis zadań badaw-
czo-rozwojowych zrealizowanych 
w  ostatnim roku obrotowym oraz 
ich wyników, a  także wykaz uzy-
skanych akredytacji, patentów lub 
zastosowań w praktyce.

Należy pamiętać, że o nadanie statusu 
CBR mogą ubiegać się jedynie przed-
siębiorstwa spełniający konkretne wa-
runki, m.in.: 
1. Przedsiębiorca nie może być jed-

nostką badawczo-rozwojową oraz 
posiadać statusu jednostki badaw-

czo-rozwojowej, ale powinien pro-
wadzić badania.

2. Przychody netto (bez podatku od to-
warów i usług) ze sprzedaży towarów, 
produktów i operacji �nansowych za 
poprzedni rok obrotowy powinny 
wynosić co najmniej równowartość 
kwoty określonej w przepisach o ra-
chunkowości jako minimalny przy-
chód netto przedsiębiorstwa.

3. Przychody netto (bez podatku 
od towarów i  usług) ze sprzedaży 
własnych usług badawczo-rozwo-
jowych stanowią co najmniej 20% 
przychodów przedsiębiorstwa.

4. Przedsiębiorca nie może zalegać 
z  zapłatą podatków oraz składek 
na ubezpieczenia społeczne i zdro-
wotne.

.

W  nowych programach na lata 
2014–2020 przewidziane jest wspar-
cie na przekształcenie przedsiębior-
stwa w  centrum badawczo-rozwo-
jowe. Program Inteligentny Rozwój 
oraz regionalne programy operacyjne 
w  poszczególnych województwach 
będą przewidywać środki m.in. na 
prowadzenie badań i  prac rozwojo-

wych, stworzenie i wyposażenie labo-
ratoriów w  �rmach, przekształcenie 
przedsiębiorstwa w  centrum badaw-
czo-rozwojowe. 

Zarówno POIR, jak i RPO przewidują 
do�nansowanie tworzenia i  rozwoju 
infrastruktury B+R przedsiębiorstw 
poprzez inwestycje w  aparaturę, 
sprzęt, technologie i  inną niezbędną 
infrastrukturę, która służy tworzeniu 
innowacyjnych produktów i  usług. 
Oferowane wsparcie przyczyni się do 
powstawania działów badawczo-roz-
wojowych i  laboratoriów w przedsię-
biorstwach lub tworzenia przez �r-
my centrów badawczo-rozwojowych. 
Inwestycje infrastrukturalne będą 
mogły być uzupełnione o  działania 
związane z zatrudnieniem wykwali�-
kowanych kadr lub rozwojem umie-
jętności pracowników obsługujących 
nową aparaturę naukowo-badawczą.
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