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Ma∏e i Êrednie przedsi´biorstwa
Szczególne wyzwania w Êwietle integracji Polski ze strukturami Unii Europejskiej stojà przed ma∏ymi i Êrednimi
przedsi´biorstwami (MÂP), które ju˝ dziÊ muszà zwi´kszaç
swojà konkurencyjnoÊç, a tak˝e dostosowaç si´ do zasad
funkcjonowania na jednolitym rynku UE.
rzedstawiamy

dziÊ

Paƒstwu

P drugi tekst informacyjny o tematyce unijnej, opracowany przez
Referat Integracji Europejskiej Urz´du Miejskiego w Gdaƒsku z myÊlà
o ma∏ych i Êrednich przedsi´biorcach z regionu pomorskiego (dost´pny tak˝e na stronie internetowej
urz´du – http://www.gdansk.gda.pl).
Pomorscy przedsi´biorcy mogà
korzystaç z ró˝nych rodzajów pomocy ze strony Unii Europejskiej. Programy unijne dajà wiele mo˝liwoÊci
wspierania dzia∏aƒ i inwestycji podejmowanych przez przedsi´biorstwa. Majà one na celu podniesienie
konkurencyjnoÊci polskich firm
i przygotowanie ich do funkcjonowania na wspólnym rynku UE. Dotyczy
to niektórych aspektów dzia∏alnoÊci
bie˝àcej firm oraz przedsi´wzi´ç
o charakterze modernizacyjnym.
G∏ównym êród∏em finansowania
dla ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw w Polsce ze Êrodków Unii
Europejskiej jest program Phare.
Przedsi´biorcy otrzymujà pomoc
w postaci us∏ug konsultacyjno – doradczych, szkoleƒ, wspierania rozwoju eksportu oraz w ramach dotacji inwestycyjnych. Firmy, które
pragnà uzyskaç tego rodzaju pomoc,
nie mogà mieç ˝adnych zaleg∏ych
zobowiàzaƒ finansowych wobec
paƒstwa. W zale˝noÊci od rodzaju
programu, przedsi´biorca musi zapewniç finansowanie przedsi´wzi´cia Êrodkami w∏asnymi w wysokoÊci
od 40 do 75% jego wartoÊci.
Jeszcze w tym roku, a tak˝e w nast´pnym, przewiduje si´ kolejne
edycje programów, w ramach Phare
2000 Krajowy Program Rozwoju
MÂP, dofinansowujàcych us∏ugi doradcze i szkoleniowe zwiàzane
z podnoszeniem jakoÊci produktów

i us∏ug (Wst´p do JakoÊci) oraz z rozwojem technologicznym (Innowacje
i Technologie dla Rozwoju Przedsi´biorstw).
W tym roku ma si´ tak˝e rozpoczàç realizacja programu Phare
2001 Rozwój MÂP. W jego ramach
b´dzie mo˝na uzyskaç nast´pujàce
dotacje: na us∏ugi doradcze w obszarach rozwoju konkurencyjnoÊci firmy (Program Rozwoju Firmy), dla
firm eksportujàcych i potencjalnych
eksporterów (Program Rozwoju Firm
dla Eksporterów), na projekty inwestycyjne (Fundusz Dotacji Inwestycyjnych) oraz dla firm rozwijajàcych
si´ w oparciu o technologie internetowe (Program Rozwoju Firm Internetowych).
O dotacje przedsi´biorcy z województwa pomorskiego mogà ubiegaç si´ za poÊrednictwem Agencji
Rozwoju Pomorza S.A., która udziela
szczegó∏owych informacji, bezp∏atnie pomaga w prawid∏owym przygotowaniu wniosku o dotacje oraz
przyjmuje i wst´pnie ocenia te
wnioski. Wzory wniosków, wytyczne
dla wnioskodawców i aktualne informacje dost´pne sà te˝ na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsi´biorczoÊci (PARP).
Z dofinansowania w ramach Programu SAPARD, b´dàcego instrumentem wsparcia dla rolnictwa
i rozwoju obszarów wiejskich (miasta poni˝ej 7 tys. mieszkaƒców), mogà korzystaç przedsi´biorcy prowadzàcy dzia∏alnoÊç gospodarczà na
takich terenach. Informacje mo˝na
uzyskaç w Pomorskim Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa oraz w samej Agencji.
Pomorscy przedsi´biorcy mogà
te˝ braç udzia∏ w wewn´trznych

programach Unii Europejskiej.
W ka˝dym dofinansowywanym projekcie musi braç udzia∏ kilku partnerów z ró˝nych krajów. Programy wewn´trzne UE sà przede wszystkim
programami wspó∏pracy, a nie programami pomocowymi w potocznym
tego s∏owa znaczeniu. Udzia∏ w nich
u∏atwia jednak sfinansowanie mi´dzynarodowego projektu edukacyjnego lub szkoleniowego (LEONARDO DA VINCI II), badawczego czy
technologicznego (VI Program Ramowy Badaƒ – Specjalne projekty
badawcze dla MÂP – CRAFT).
Wa˝nà formà pomocy dla przedsi´biorców jest wsparcie merytoryczne oferowane przez oÊrodki Euro Info, z których jeden dzia∏a od
wielu lat w Gdaƒsku. Centra Euro
Info s∏u˝à jako êród∏o informacji
o unijnym prawie, normach i certyfikatach oraz programach wsparcia
dla firm.
Unia Europejska wspiera równie˝
rozwój ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw poprzez kredyty ze Êrodków
Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, udzielane przez
banki obecne na Pomorzu.
Przystàpienie Polski do Unii Europejskiej otworzy zaÊ pomorskim firmom dost´p do nowego strumienia
Êrodków, g∏ównie z funduszy strukturalnych. Dofinansowanie projektów rozwojowych pochodziç b´dzie
m.in. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Opracowano na podstawie
materia∏ów udost´pnionych przez
Agencj´ Rozwoju Pomorza S.A.
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Przedstawiamy list´
tele-adresowà instytucji,
które wspomagajà ma∏ych
i Êrednich przedsi´biorców
pomorskich w procesie
przygotowaƒ do aktywnego
cz∏onkostwa w Unii
Europejskiej.

●

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

przy Pomorskiej Izbie Przemys∏owoHandlowej
ul. D∏ugi Targ 39/40
80-830 Gdaƒsk
tel./ fax. 305 60 18
roie@piph.pl
http://www.rcie.gdansk.pl
● informuje na temat funkcjonowania
struktur europejskich
● organizuje szkolenia, seminaria i konferencje z zakresu integracji europejskiej
● udost´pnia publikacje i internetowe
bazy danych UE i organizacji polskich
zajmujàcych si´ problematykà integracji europejskiej

ul. Piwna 36/39
80-831 Gdaƒsk
tel. 32 33 100, 200
fax. 30 11 341
sekretariat@arpg.gda.pl
http://www.arpg.gda.pl
● administruje programem Phare dla
przedsi´biorstw w województwie pomorskim
● pomaga w opracowaniu wniosków
o dofinansowanie do programów pomocowych UE i innych
● informuje i doradza w zakresie mo˝liwoÊci pozyskiwania funduszy pomocowych
● udziela bezp∏atnych us∏ug doradczych
dla przedsi´biorców oraz osób podejmujàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà
● organizuje szkolenia, seminaria i konferencje z zakresu integracji europejskiej

Centrum Euro Info w Gdaƒsku
przy Stowarzyszeniu Wolna Przedsi´biorczoÊç
ul. Matejki 6
80-232 Gdaƒsk
tel. 347 03 40
fax. 347 03 41
poczta@euroinfo.gda.pl
http://www.euroinfo.gda.pl
● informuje o prawie europejskim, programach europejskich dost´pnych dla
MÂP
● wspiera rozpoczynajàcych dzia∏alnoÊç
eksportowà
● pomaga w nawiàzaniu wspó∏pracy
z firmami z krajów UE
● udost´pnia dane o gospodarkach krajów UE

●

●

informuje o programach pomocowych
organizuje szkolenia w celu podniesienia kwalifikacji kadr MÂP w perspektywie przystàpienia do UE
wydaje miesi´cznik przedsi´biorców
„InfoCourier”, zawierajàcy m.in. artyku∏y o tematyce unijnej

Regionalne Centrum Informacji
Europejskiej w Gdaƒsku

Centrum Europejskie
w Uniwersytecie Gdaƒskim
ul. Andersa 27
81-824 Sopot
tel./ fax. 551 20 34
europa@gnu.univ.gda.pl
http://ekonom.univ.gda.pl/europa
● prowadzi
dzia∏alnoÊç edukacyjnà
w zakresie integracji europejskiej
● prowadzi i udost´pnia badania, ekspertyzy i inne informacje w zakresie
integracji europejskiej

Inne przydatne adresy:

Polska Agencja Rozwoju
Przedsi´biorczoÊci
Al. Jerozolimskie 125/127
02-017 Warszawa
tel. (22) 699 70 44, 45
fax. (22) 699 70 46, 56
biuro@parp.gov.pl
http://www.parp.gov.pl

Sieç Euro Info Centre
Fundacja Gospodarcza
ul. Olimpijska 2
81-538 Gdynia
tel. 622 20 52
fax. 622 59 85
fungos@fungo.com.pl
http://www.fungo.com.pl
doradza MÂP

http://www.euroinfo.org.pl
Pomorski Oddzia∏ Regionalny
Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
ul. Ko∏∏àtaja 1
81-332 Gdynia
tel./ fax. 669 68 48, 49
pomorski@arimr.gov.pl

Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
Al. Jana Paw∏a II 70
00-175 Warszawa
tel. (22) 860 29 23, 24
fax. (22) 636 17 75
Infolinia SAPARD: 0 800 38 00 84
info@arimr.gov.pl
http://www.arimr.gov.pl

Regionalny Punkt Kontaktowy
6 Ramowego Programu UE
Politechnika Gdaƒska
ul. Narutowicza 11/12
80-952 Gdaƒsk
tel. 347 26 72
tel./ fax. 347 27 11
proeuro@pg.gda.pl
http://www.pg.gda.pl/5PR

Krajowy Punkt Kontaktowy
6 Ramowego Programu UE
przy Instytucie Podstawowych
Problemów Techniki PAN
ul. Âwi´tokrzyska 21
00-049 Warszawa
tel. (22) 826 25 02
fax. (22) 828 53 70
http://www.6pr.pl

Krajowa Agencja Programu
LEONARDO DA VINCI
Biuro Koordynacji Kszta∏cenia Kadr
Fundusz Wspó∏pracy
ul. GórnoÊlàska 4a
00-444 Warszawa
tel. (22) 625 39 37, 622 19 91
fax. (22) 625 28 05
bkkk@cofund.org.pl
http://www.bkkk-cofund.org.pl

Centrum Informacji Europejskiej
ul. Krucza 38/42
00-512 Warszawa
tel. (22) 455 54 54
fax. (22) 455 54 53
cie@mail.ukie.gov.pl
http://www.cie.gov.pl

Punkt Informacyjny
Unii Europejskiej
przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce
Warszawskie Centrum Finansowe
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa
tel. (22) 520 82 62
fax. (22) 520 82 63
info@eudel.pl
http://europa.delpol.pl

