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Dnia 10 października 2012 r. o godz. 11.00 w sali nr 179 w Gmachu Senatu odbyło się 

posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Małych i Średnich Przedsiębiorstw poświęcone 

problematyce wsparcia finansowego przedsiębiorstw z sektora MŚP w nowym budżecie Unii 

Europejskiej.  

Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska poinformowała uczestników 

posiedzenia, że nowy budżet roku 2013 będzie budżetem wielkich szans dla Polski. Obecnie 

realizowanych jest w Polsce 35 tysięcy projektów a na dofinansowanie małych i średnich 

przedsiębiorstw przewidziano w roku bieżącym 30 mld zł. Nie mniejsza kwota będzie w roku 

przyszłym. Aktualnie realizowane są duże programy- Innowacyjna Gospodarka, Polska 

Wschodnia i Programy Regionalne. W nowym budżecie większe nakłady będą przeznaczone  

na Programy Regionalne. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego opracowuje już plan 

wykorzystania środków w 2013 r. Bazowym dokumentem branym pod uwagę przy 

opracowywaniu planu wspierania małych i średnich przedsiębiorstw jest dokument - Europa 

2020.1 Ponad 50 % środków pochodzących z Unii Europejskiej ma zostać przekazana na 

badania, na wsparcie gospodarki niskoemisyjnej i na zwiększenie konkurencyjności małych i 

średnich przedsiębiorstw. Działania podejmowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 

będą polegały na wspieraniu parków technologicznych, tworzeniu interdyscyplinarnych 

instytutów oraz inwestowaniu w centra kreatywności. Zwiększeniu ulegną nakłady na 

działalność badawczą a zmniejszeniu ulegnie wspieranie zakupów zagranicznych technologii. 

Zamiast udzielania dotacji resort planuje zwiększanie wysokości udzielanych pożyczek. 

Po wypowiedzi Pani Minister uczestnicy posiedzenia zadali jej szereg pytań. 

Przewodniczący Zespołu Małych i Średnich Przedsiębiorstw senator Grzegorz Czelej pytał, 

                                                 
1 Unijna Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego – Europa 2020. 
http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf. 



czy w roku 2012 zostaną w całości wykorzystane środki przewidziane w aktualnym budżecie. 

Pani Minister poinformowała uczestników posiedzenia, że środki będą wykorzystywane do 

końca roku 2015 oraz że 80% umów już jest podpisanych, a w grudniu 2012 roku ma być 

podpisanych dodatkowych 10% umów. Senator Czelej zwrócił uwagę na wydłużający się 

czas rozpatrywania wniosków do średnio ok. roku. Po upływie tego czasu projekt zgłoszony 

jako innowacyjny może nie być już innowacyjnym.  

Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności 

MRR Pan Marcin Łata poinformował, że wnioski, które trafiają do Ministerstwa Rozwoju 

Regionalnego są załatwiane średnio w przeciągu 90 dni. Podejmują starania, aby czas ten 

skrócić o połowę, jednakże przeszkodą jest często to, że analiza wniosków wymaga 

wysokospecjalistycznej wiedzy, co wydłuża procedurę.  

Pani Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, z Polskiej Konfederacji Pracodawców 

Prywatnych „Lewiatan”, przedstawiła badania wskazujące, iż przedsiębiorcy  

są zainteresowani uzyskiwaniem finansowych instrumentów zwrotnych, a nie dotacjami. 

Wskazała też, że małe przedsiębiorstwa jak i mikroprzedsiębiorstwa nie korzystają  

ze wsparcia środków finansowych Unii Europejskiej. Inni uczestnicy posiedzenia zwracali 

uwagę na wzrastającą liczbę procedur i na to, że wytyczne ministrów obowiązują samych 

urzędników, nie docierają natomiast do przedsiębiorców. W odpowiedzi Pani Minister 

poinformowała, że tworzenie rozlicznych  procedur jest efektem wymogów, jakie stwarza 

UE, a nie działań samego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.  

Na zakończenie uczestnicy posiedzenia zostali poinformowani o planowanej na dzień 

4 grudnia 2012 r. konferencji pt. „Szanse i zagrożenia rozwoju małych i średnich 

przedsiębiorstw w Polsce”, która zostanie zorganizowana w Gmachu Sejmu przez 

Parlamentarny Zespół Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Polską Konfederację 

Pracodawców Prywatnych Lewiatan. 
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