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Wsparcie finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) ze 
środków krajowych i Unii Europejskiej 

 

Wstęp 

Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w pełni wykorzystujących swój potencjał 

stanowi o sukcesie gospodarczym Europy. To właśnie małe i średnie przedsiębiorstwa 

wytwarzają ponad połowę całej wartości dodanej w sektorze niefinansowym, a co bardzo 

istotne, stworzyły w ciągu ostatnich 5 lat 80% wszystkich nowych miejsc pracy w Europie. 

Poprawa konkurencyjności i zwiększenie potencjału wzrostu MŚP zależy w dużym 

stopniu od dostępu do finansowania. Konsekwencją istniejącego obecnie kryzysu jest spadek 

udzielania pożyczek i kredytów w gospodarce realnej. W związku z powyższym Komisja 

Europejska w grudniu 2011 roku wydała komunikat do Rady, Parlamentu Europejskiego, 

Komitetu Regionów oraz Komitetu Ekonomiczno Społecznego pt. Plan działania na rzecz 

ułatwienia dostępu do finansowania Małych i Średnich Przedsiębiorstw KOM(2011) 870. W 

dokumencie tym przedstawiła różne strategie, które stosuje dla ułatwienia dostępu do 

finansowania dla 23 mln MŚP działających w Europie i przyczynienia się do pobudzenia 

wzrostu. 

Plan ten przewiduje m.in. zwiększenie wsparcia finansowego z budżetu UE i 

Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Przewiduje również wystosowanie wniosku w sprawie 

rozporządzenia ustanawiającego jednolite zasady wprowadzania na rynek funduszy kapitału 

podwyższonego ryzyka. Proponowane rozporządzenie oraz inne środki mają na celu 

utrzymanie przepływu kredytów do MŚP i poprawę dostępu MŚP do rynków kapitałowych, 

m.in. poprzez zmniejszenie obciążenia regulacyjnego i administracyjnego. 

Komisja Europejska zaproponowała nowe unijne zasady pozyskiwania funduszy, 

m.in.: zwiększenie kapitału podwyższonego ryzyka dla MŚP i ułatwienie dostępu do 

kredytów. We wniosku dotyczącym kapitału podwyższonego ryzyka ustanowiono jednolity 

zbiór przepisów dotyczących wprowadzenia na rynek funduszy w ramach europejskich 

funduszy kapitału podwyższonego ryzyka, który ma trzy podstawowe cechy: 1. inwestuje w 
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MŚP 70% kapitału, do którego przekazania zobowiązali się jego sponsorzy; 2. zapewnia tym 

MŚP finansowanie w postaci kapitału własnego lub tzw. instrumentów quasi kapitałowych (tj. 

„ świeży kapitał”); 3. nie wykorzystuje dźwigni finansowej, tzn. nie inwestuje kapitału 

powyżej kwoty, do której wpłacenia zobowiązali się inwestorzy. Oznacza to, że nie jest 

zadłużony. 

Wniosek został przekazany do Parlamentu Europejskiego i Rady w celu 

przeprowadzenia negocjacji i przyjęcia wniosku w ramach procedury współdecydowania. Z 

analizy przeprowadzonej przez Komisję Europejską wynikało bowiem, że przedsiębiorstwa, 

w które inwestują podmioty obracające długoterminowym kapitałem podwyższonego ryzyka, 

osiągają lepsze wyniki niż firmy, które polegają na krótkotrwałym finansowaniu bankowym. 

Zdaniem Komisarza ds. rynku wewnętrznego Michela Barnier (…) „przy pomocy 

kapitału podwyższonego ryzyka przedsiębiorstwa staną się bardziej innowacyjne i 

konkurencyjne, co stworzy z nich europejskie firmy przyszłości. Aby wspierać najbardziej 

obiecujące  nowe przedsiębiorstwa, fundusze kapitału podwyższonego ryzyka muszą stać się 

większe i bardziej zróżnicowane pod względem dokonywanych przez nie inwestycji”.  

Przeciętny fundusz podwyższonego ryzyka w Unii Europejskiej jest wart około 60 

mln euro, natomiast jego odpowiednik w USA dysponuje środkami w wysokości średnio 130 

mln euro.1 Większe fundusze kapitału podwyższonego ryzyka oznaczają więcej kapitału dla 

poszczególnych przedsiębiorstw, co umożliwia im wyspecjalizowanie się w określonych 

dziedzinach, takich np. jak technologie informatyczne, biotechnologia lub opieka zdrowotna. 

To z kolei powinno pomóc MŚP w uzyskaniu przewagi konkurencyjnej na rynkach 

światowych. 

Komisja Europejska w wydanym Komunikacie proponuje szereg rozwiązań w 

zakresie wspierania finansowego MŚP, które nie sposób w całości przytoczyć. Zwraca uwagę 

na konieczność wypracowania metod łatwiejszego dostępu do informacji dla MŚP na 

poziomie lokalnym i regionalnym. Zachęca władze państw członkowskich do poprawy 

dostępu MŚP do różnych krajowych i regionalnych źródeł finansowania. Zachęca do oceny 

możliwości stworzenia jednej, krajowej bazy internetowej źródeł finansowania w oparciu o 

dobre praktyki. Zachęca również banki i inne instytucje finansowe do przekazywania 

klientom informacji o alternatywnych instrumentach finansowych oraz do aktywnego 

wspierania sieci doradców i „aniołów biznesu”. 

                                                 
1
 Josh Lerner, Yannis Pierrakis, Liam Collins and Albert Bravo Biosca, Atlantic Drift - Venture Capital 

performance in the UK and the US, Research Report June 2011, zob. pkt 4.1. 
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Możliwości wsparcia finansowego małych i średnich przedsiębiorstw  

ze środków krajowych 

 

Wsparcie finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw ze środków krajowych odbywa się 

gównie za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), za 

pośrednictwem Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości oraz różnego rodzaju spółek 

zajmujących się biznesem, innowacjami i przedsiębiorczością.   

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) 2 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową 

podlegającą ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 

2000 roku.  Agencja zarządza funduszami z budżetu państwa i Unii Europejskiej, 

przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności oraz na rozwój 

zasobów ludzkich. Jej misją jest tworzenie korzystnych warunków dla zrównoważonego 

rozwoju polskiej gospodarki poprzez wspieranie innowacyjności i aktywności 

międzynarodowej przedsiębiorstw oraz promocja przyjaznych środowisku form produkcji i 

konsumpcji. Jej celem jest również realizacja programów rozwoju gospodarki wspierających 

rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych 

technologii. 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje szereg krajowych i 

międzynarodowych przedsięwzięć, finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, 

budżetu państwa oraz programów wieloletnich Komisji Europejskiej. Łączny budżet Agencji 

na lata 2007-2013 przeznaczony na realizację programów operacyjnych wynosi ponad 7 mld 

euro. W ramach tej kwoty najwięcej środków przypada na realizację działań w ramach 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) - 3,9 mld euro, następnie na 

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW) - 2,67 mld euro oraz na Program 

Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL) - 672 mln euro.  

Na stronie internetowej Agencji jest dostępna informacja o programach, 

przedstawiona  zarówno w formie zagregowanej tabeli, ułatwiającej analizę dostępności 

wsparcia oferowanego w ramach poszczególnych programów operacyjnych dla 

                                                 
2 Źródło informacji: http://www.parp.gov.pl 



 4 

poszczególnych grup beneficjentów, jak i w formie szczegółowych opisów wszystkich 

instrumentów wsparcia.  

Poprzez dodany tzw. mechanizm kwalifikatora MŚP można sprawdzić, czy firma, 

starająca się o wsparcie finansowe spełnia kryteria przynależności do sektora małych i 

średnich przedsiębiorstw. 

Agencja aktywnie uczestniczy w tworzeniu i wdrażaniu polityki państwa w zakresie 

przedsiębiorczości, innowacyjności i adaptacyjności kadr. Dąży do przekształcenia się w 

przyszłości w kluczową instytucję odpowiedzialną za tworzenie otoczenia wspierającego 

przedsiębiorców. „Zgodnie z zasadą „Think Small First" - „MŚP przede wszystkim" 

wszystkie działania Agencji są realizowane ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora 

MŚP. 

Aktualnie Agencja zaprasza mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich 

przedsiębiorców posiadających siedzibę w Polsce do składania wniosków o udzielenie 

pożyczki na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym finansowanej ze środków 

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  

W perspektywie finansowej na lata 2007-2013 Agencja jest odpowiedzialna za 

wdrażanie działań w ramach trzech programów operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka, 

Kapitał Ludzki i Rozwój Polski Wschodniej.  

 

Polska Fundacja Przedsiębiorczości 

Jest instytucją ukierunkowaną na pomoc w tworzeniu i rozwoju mikro, małych i 

średnich przedsiębiorstw w całej Polsce ze szczególnym uwzględnieniem firm z obszaru 

Polski Północno-Zachodniej. Proponuje polskim mikro, małym i średnim 

przedsiębiorstwom pomoc finansową i szkoleniowo – doradczą. 

Dnia 13 stycznia 2012 roku we Wrocławiu zawarta została kolejna Umowa 

Operacyjna w ramach inicjatywy JEREMIE3. Polska Fundacja Przedsiębiorczości oraz Bank 

Gospodarstwa Krajowego, pełniący rolę Menadżera Funduszu Powierniczego, podpisali 

Umowę Operacyjną w ramach Pożyczki Globalnej na kwotę 20 mln złotych. 

                                                 
3 Informacja o programie JEREMIE - w części opracowania dotyczącej finansowania ze środków z Unii 
Europejskiej 
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Na mocy zawartej umowy Polska Fundacja Przedsiębiorczości w ramach 

województwa dolnośląskiego otrzymała pożyczkę w kwocie 20 mln złotych. Pozyskane 

środki maja się przyczynić do rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na terenie 

województwa dolnośląskiego. Jest to już druga umowa zawarta w ramach projektu 

Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego. Łączne dotychczasowe wsparcie wynosi 30 mln 

złotych. 

 

Regionalny i Subregionalne Fundusze Pożyczkowe4 

Regionalny i Subregionalne Fundusze Pożyczkowe prowadzone przez Polską 

Fundację Przedsiębiorczości oferują możliwość finansowania działalności inwestycyjnej, 

obrotowej oraz początkowego etapu rozwoju mikro i małych przedsiębiorców z województwa 

zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, pomorskiego 

oraz dolnośląskiego. Pożyczki przeznaczone są dla mikro i małych przedsiębiorców, którzy 

nie mogą skorzystać z tradycyjnego finansowania bankowego. 

POMERANUS SEED - Fundusz Kapitału Zalążkowego. Celem projektu jest zwiększenie 

liczby nowych przedsiębiorstw opartych na innowacyjnych pomysłach, technologiach lub 

modelach biznesowych w Polsce Północno-Zachodniej.  

AMBER - Sieć Aniołów Biznesu w Polsce Północno-Zachodniej. Celem projektu jest 

zwiększenie liczby inwestycji osób prywatnych (Aniołów Biznesu) w innowacyjne polskie 

przedsięwzięcia.  

FUNDUSZ INNOWACYJNO-INWESTYCYJNY POMERANUS II. Głównym celem 

Funduszu Innowacyjno-Inwestycyjnego "Pomeranus II" jest dostarczanie kapitału mikro, 

małym i średnim przedsiębiorcom mającym potencjał szybkiego wzrostu.  

FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH POLFUND S.A. Polska Fundacja 

Przedsiębiorczości wraz z Bankiem Zachodnim WBK S.A. utworzyła w 2001r. Fundusz 

Poręczeń Kredytowych POFLUND S.A. Zasadniczym celem jest przejmowanie części ryzyka 

związanego z kredytowaniem działalności gospodarczej poprzez udzielanie poręczeń  mikro, 

małym i średnim przedsiębiorcom oraz prowadzenie działalności szkoleniowej w celu 

dostarczenia profesjonalnych umiejętności i wiedzy niezbędnej do prowadzenia firmy.  

                                                 
4
 Źródło: http://www.pfp.com.pl/ 
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ZACHODNIOPOMORSKI REGIONALNY FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH 

SP. Z O.O. Głównym zadaniem Zachodniopomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń 

Kredytowych jest ułatwianie przedsiębiorcom oraz osobom rozpoczynającym działalność 

gospodarczą dostępu do zewnętrznego finansowania kredytów bankowych oraz pożyczek na 

prowadzenie działalności gospodarczej.  

 

Wsparcie finansowe dla MŚP za pośrednictwem spółki MEGREZ  (Sp. z o. o.) -  

Biznes&innowacje 

 

MEGREZ stawia sobie za cel stymulowanie rozwoju gospodarczego województwa 

śląskiego poprzez powstawanie i rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw, działających w 

sektorze nowoczesnych technologii.  

MEGREZ realizuje szereg ambitnych projektów. Jednym z nich jest projekt – Start 

dla aktywnych, realizowany w ramach Poddziałania 8.1.2. „Wsparcie procesów 

adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 

województwie śląskim. Czas trwania projektu: 01.04.2011 r. - 28.02.2013 r. Oferowane 

wsparcie w ramach projektu obejmuje m.in. wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości 

(max. 40 000 zł) oraz wsparcie pomostowe w wysokości 1317 zł przez 6 miesięcy po 

rozpoczęciu działalności gospodarczej połączone z doradztwem (8h). 

Przekazanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości polega na udzieleniu 

uczestnikowi projektu wsparcia kapitałowego na rozwój nowoutworzonej działalności 

gospodarczej. Szczegółowe zasady przyznawania tego wsparcia oraz jego przeznaczenia 

(pokrycie wydatków inwestycyjnych) są opisane na stronie internetowej spółki MEGREZ – 

www.megrez.com.pl. 

Wyżej opisany projekt jest skierowany do osób fizycznych zamieszkałych i/lub 

pracujących w województwie śląskim, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności 

gospodarczej, należących do jednej z grup: osób zwolnionych (min. 25%) lub osób 

przewidzianych do zwolnienia. Jednym z warunków jest założenie działalności gospodarczej 

na terenie województwa śląskiego. Wszelkie dane zawarte są na stronie internetowej spółki 

MEGREZ. 
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Możliwości wsparcia finansowego małych i średnich przedsiębiorstw  

ze środków z Unii Europejskiej 

 
Unia Europejska zapewnia finansowanie małym firmom w postaci dotacji, pożyczek 

oraz, w niektórych przypadkach, gwarancji. Niezależnie od tego UE finansuje określone 

projekty. Finansowanie UE odbywa się w ramach dwóch kategorii: finansowania 

bezpośredniego w formie dotacji oraz finansowania pośredniego poprzez krajowych i 

lokalnych pośredników.  

Na europejskim portalu dla małych przedsiębiorstw zamieszczono wiele 

przewodników opisujących programy pomocy i wsparcia finansowego. Są to przewodniki o 

rodzajach finansowania dostępnych dla innowacyjnych małych firm, o sposobach pozyskania 

środków finansowych od banków, dostawców gwarancji i funduszy venture capital.  Do 

połowy 2010 r. był również organizowany cykl jednodniowych imprez podnoszenia 

świadomości na temat źródeł finansowania – tzw. europejski dzień finansowania MŚP.  

Na portalu znajdują się bardzo rozbudowane i szczegółowe informacje dotyczące 

wnioskowania o środki finansowe w różnych instytucjach.  

W finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw zaangażowane są m.in.: Europejski 

Bank Inwestycyjny (EBI) dla MŚP, Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) na rzecz MŚP, 

Program JEREMIE – Lepszy Dostęp do Finansowania dla Małych Przedsiębiorstw na 

Szczeblu Regionalnym – pomaga małym przedsiębiorstwom pozyskać finansowanie poprzez 

pośredników finansowych. Fundusze w ramach inicjatywy JEREMIE są dostępne w 

regionach uprawnionych do pozyskania środków w ramach celów polityki regionalnej.  

Na stronie Access2finance można znaleźć bezpośredni dostęp do odpowiedniego 

krajowego pośrednika finansowego, dzięki któremu można uzyskać kredyt dla MŚP z 

gwarancjami UE w kraju wnioskującego.  

Unia stworzyła również nowy instrument mikrofinansowy Progress, umożliwiający 

małym firmom i osobom, które straciły pracę i zamierzają podjąć działalność gospodarczą 

uzyskanie mikrokredytów.  

Horyzont 2020 to program ramowy na rzecz badań i innowacji w latach 2014-2020, 

którego celem jest wspieranie przedsiębiorstw w inwestowaniu w badania i innowacje dla 

poprawy konkurencyjności. Uproszczono odpowiednie procesy dla ułatwienia MŚP 

uzyskiwania dotacji z tego programu. 

Głównym hasłem Polityki Spójności na lata 2014-2020 jest inwestowanie we wzrost i 

miejsca pracy. Polityka regionalna, zatrudnienia i społeczna Unii Europejskiej na lata 2014-
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2020 ma na celu dostosowanie inwestycji regionalnych Unii do długoterminowych celów 

Europy, w tym poprawy konkurencyjności. Najważniejszą grupą docelową polityki są małe i 

średnie przedsiębiorstwa. Dla ułatwienia małym i średnim przedsiębiorstwom dostępu do 

finansowania, zharmonizowano zasady kwalifikowalności w ramach stosowanych funduszy. 

W styczniu 2012 roku został opublikowany przez Komisję Europejską dokument pt. 

Programy Unii Europejskiej wspierające MŚP – przegląd głównych możliwości finansowania 

dostępnych dla europejskich MŚP.  

W dokumencie przedstawiono główne europejskie programy finansowania dostępne 

dla małych i średnich przedsiębiorstw. Programy wsparcia dzielą się na cztery kategorie:  

1. Możliwości finansowania tematycznego – finansowanie ukierunkowane na 

środowisko, badania, edukację. Ogólną zasadą jest współfinansowanie. Wsparcie ze 

strony UE pokrywa jedynie część kosztów projektu. 

2. Fundusze strukturalne – beneficjenci funduszy strukturalnych otrzymują bezpośredni 

wkład finansowy na realizację swoich projektów. Zarządzanie programem oraz 

selekcja projektów odbywa się na poziomie krajowym lub regionalnym. 

3. Instrumenty finansowe – większość instrumentów finansowych jest dostępnych za 

pośrednictwem krajowych instytucji pośrednictwa finansowego. Większością 

zarządza Europejski Fundusz Inwestycyjny. 

4. Wspieranie internacjonalizacji MŚP – wsparcie polega na pomocy średniej wielkości 

organizacjom lub władzom publicznym w dotarciu do rynków poza granicami UE. 

 

Wymieniony przegląd programów wsparcia zawiera również informacje dotyczące 

Sieci Enterprise Europe Network, która jest największą siecią europejską wspierania 

biznesu i innowacji świadczącą wysokiej jakości zintegrowane usługi na rzecz MŚP w 

krajach Unii Europejskiej oraz w krajach trzecich. 

Uzyskanie jakiegokolwiek wsparcia z Unii Europejskiej dla MŚP wymaga starań i 

złożenia stosownych dokumentów w określonych instytucjach opisanych w części 

przewodnika pt. Wnioskowanie o środki finansowe. Dostępne jest również oprogramowanie 

ułatwiające wnioskowanie do krajowych i unijnych programów pomocowych w ramach 

Dotacji i Funduszy na lata 2007-2012.  

Opisane wyżej przykłady świadczą o istnieniu realnych możliwości pozyskania 

środków finansowych na rozwój, innowację i tworzenie nowych przedsiębiorstw. Instytucje 

udzielające pomocy finansowej dokładają starań, aby procedury do spełnienia przy ubieganiu 

się o te środki były możliwie uproszczone. Nie mogą jednak zrezygnować z pewnych 
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procedur, które służą do wybrania tych przedsiębiorstw, co do których diagnoza powodzenia 

w skonsumowaniu środków we właściwy sposób jest pozytywna. 

Wydaje się, co zauważyła Komisja Europejska, że kluczem do powodzenia jest łatwy 

dostęp do nierozproszonej informacji o istniejących możliwościach finansowania MŚP, 

polegający na utworzeniu jednej krajowej, internetowej bazy źródeł finansowania. 

 

Opracowanie: 
Danuta Małgorzata Korzeniowska 
Dział Analiz i Opracowań Tematycznych 

 

 

 

 

 
 
 

 


