
Co to jest SPO-WKP? 
Sektorowy Program Operacyjny „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw,

lata 2004-2006” znany pod hasłem UNIA DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH — „PROGRAM
KONKURENCYJNOŚĆ” to jeden z kluczowych dokumentów przygotowanych
przez Polskę, przewidzianych w Narodowym Planie Rozwoju 2004-2006 i okre-
ślających ramy wsparcia dla Polski z funduszy strukturalnych po przystąpieniu
do Unii Europejskiej. 

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej polscy przedsiębiorcy oraz 
instytucje otoczenia biznesu stanęły przed nowym wyzwaniem. Z myślą o nich
— by mogli dostosować się do reguł gry, które panują na Jednolitym Rynku Eu-
ropejskim, podnieść swoją konkurencyjność i stać się atrakcyjnym partnerem
dla potencjalnych klientów z Unii Europejskiej — przygotowano Sektorowy Pro-
gram Operacyjny — Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. 

Do kogo skierowany jest SPO-WKP? 
Sektorowy Program Operacyjny — Wzrost Konkurencyjności Przedsię-

biorstw jest adresowany do przedsiębiorców (priorytet 2. Programu) oraz do
instytucji otoczenia biznesu (priorytet 1. Programu). 

Co należy rozumieć przez określenie 
„instytucje otoczenia biznesu”? 

Są to instytucje, które oferują przedsiębiorcom pomoc związaną z tworze-
niem, prowadzeniem i rozwojem przedsiębiorstwa. Zaliczamy do nich np. sto-
warzyszenia przedsiębiorców, izby gospodarcze, samorządy przedsiębiorców,
centra wspierania przedsiębiorczości, centra i ośrodki transferu technologii,
parki naukowo-technologiczne i przemysłowe, ośrodki zapewniające począt-
kującym przedsiębiorcom z sektora MSP pomoc w uruchomieniu i prowadzeniu
firmy oferującej produkt lub usługę, która powstała w wyniku wprowadzenia
nowej technologii (inkubatory przedsiębiorczości), instytucje sfery badawczo-
-rozwojowej. 

n Działanie 1.3 — tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm 
(parki przemysłowe i naukowo-technologiczne, inkubatory 
technologiczne, w tym przedsiębiorczości akademickiej) 
— Agencjia Rozwoju Przemysłu S.A. (www.arp.pl) 

ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa 
tel.: (0 22) 46 03 615 (715) 

n Działanie 1.4 — wzmocnienie współpracy między 
sferą badawczą a gospodarką 

n Działanie 1.5 — ułatwienie dostępu przedsiębiorcom do informacji
i usług publicznych on-line
— Ministerstwo Nauki i Informatyzacji (www.mnii.gov.pl) 

ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa 
tel.: (0 22) 529 27 18

Gdzie szukać informacji o SPO-WKP? 
Dokumenty programowe:
— Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
— Uzupełnienie Programu

Podręczniki:
— Podręcznik projektodawcy Sektorowego Programu Operacyjnego — Wzrost

Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006, 
— Podręcznik wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego — Wzrost Kon-

kurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006

Wyżej wymienione dokumenty oraz wnioski aplikacyjne dostępne są na
stronie internetowej SPO-WKP: www.konkurencyjnosc.gov.pl

Informacje o SPO WKP można również uzyskać w punkcie informacyjnym
czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00-15.00 znajdującym
się w MGiP, Pl. Trzech Krzyży 3/5, tel. 693-50-40, 693-50-55 oraz w Departa-
mencie Zarządzania Programem Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw,
tel. 628-09-62, 628-74-96
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PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU



Zasady finansowania projektów
n Wsparcie w ramach „UNII DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH — PROGRAM KONKU-

RENCYJNOŚĆ” odbywać się będzie na zasadzie refundacji całości lub 
określonej części wydatków kwalifikowanych poniesionych podczas reali-
zacji projektu. Oznacza to, iż najpierw instytucja otoczenia biznesu, któ-
ra chce realizować projekt w ramach SPO-WKP, musi pokryć wydatki zwią-
zane z realizacją projektu z własnych środków finansowych. Dopiero po
zakończeniu realizacji projektu (lub na pewnym jego etapie) dostanie
zwrot tych kosztów (refundację), które poniosła, i których poniesienie,
w odniesieniu do specyfiki danego projektu jest uzasadnione. 

n Zakres wydatków kwalifikowanych zależy od działania Programu, w ra-
mach którego jest realizowany projekt. Szczegółowe informacje na temat
wydatków kwalifikowanych znajdują się w Uzupełnieniu SPO-WKP oraz
w Podręczniku projektodawcy (dokumenty dostępne na stronie interneto-
wej www.konkurencyjnosc.gov.pl) 

n W związku z tym, iż większość działań skierowanych do instytucji otocze-
nia biznesu w ramach priorytetu 1. SPO-WKP (oprócz niektórych poddzia-
łań działania 1.4), nie podlega zasadom pomocy publicznej, możliwe jest
uzyskanie nawet do 100% zwrotu wszystkich poniesionych wydatków kwa-
lifikowanych.

Instytucja Zarządzająca SPO-WKP
Funkcje Instytucji Zarządzającej SPO-WKP pełni Ministerstwo Gospodarki

i Pracy, a w jego ramach Departament Zarządzania Programem Wzrostu Konku-
rencyjności Przedsiębiorstw. Instytucja Zarządzająca odpowiada za efektywne
i prawidłowe zarządzanie oraz wdrażanie Programu Operacyjnego. To Instytu-
cja Zarządzająca decyduje ostatecznie o tym, czy projekt zostanie zakwalifi-
kowany do wsparcia ze środków Funduszy Strukturalnych. 

Instytucje wdrażające SPO-WKP
Instytucje wdrażające odpowiadają m.in. za przyjmowanie wniosków od

projektodawców na realizację projektów, weryfikację formalną wniosków
oraz przeprowadzenie oceny projektów w ramach powołanych grup roboczych
ds. oceny projektów. 

Gdzie składać wnioski do działań skierowanych 
do instytucji otoczenia biznesu 
w ramach SPO-WKP? 
n Działanie 1.1 — wzmocnienie instytucji wspierających 

działalność przedsiębiorstw, 
n Działanie 1.2 — poprawa dostępności do zewnętrznego 

finansowania inwestycji przedsiębiorstw (fundusze mikropożyczkowe,
poręczeniowe i fundusze kapitału zalążkowego — seed capital) 
— Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (www.parp.gov.pl) 

Al. Jerozolimskie 125/127, 02-017 Warszawa 
tel.: (0 22) 699 70 46/56

Czego powinny dotyczyć projekty sfery otoczenia
biznesu, aby ich wnioskodawca zakwalifikował się
do otrzymania wsparcia w ramach „Unii dla
przedsiębiorczych — programu konkurencyjność”? 
n przygotowania i wdrożenia nowych usług dla przedsiębiorstw, 
n poprawy istniejącej oferty usługowej dla przedsiębiorstw, w tym jej jako-

ści i dostępności (np. zakup nowego wyposażenia i inne inwestycje wspo-
magające wdrażanie i obsługę nowych pakietów usług dla przedsiębior-
ców, współpraca z międzynarodowymi sieciami instytucji wspierania
biznesu, rozwój krajowych sieci instytucji otoczenia biznesu itp.), 

n działalności promocyjnej (np. tworzenie profesjonalnych serwisów inter-
netowych, materiałów promocyjnych i informatorów, a także organizacja
konferencji i seminariów), 

n wsparcia i dokapitalizowania funduszy mikropożyczkowych, funduszy po-
ręczeń kredytowych oraz tworzenia funduszy kapitału zalążkowego (seed
capital), 

n tworzenia i rozwoju infrastruktury parków przemysłowych, parków na-
ukowo-technologicznych, 

n budowy lub modernizacji inkubatorów technologicznych, w tym inkubato-
rów przedsiębiorczości akademickiej, 

n studiów wykonalności, biznesplanów, ocen oddziaływania na środowisko
oraz doradztwa w zakresie wspomagania zarządzania i funkcjonowania
dla parków przemysłowych, parków naukowo-technologicznych oraz inku-
batorów technologicznych, w tym inkubatorów przedsiębiorczości akade-
mickiej, 

n budowy i wyposażenia specjalistycznych laboratoriów dla centrów za-
awansowanych technologii (CZT), centrów doskonałości oraz innych ośrod-
ków świadczących specjalistyczne usługi dla przedsiębiorców, 

n projektów badawczych prowadzonych przez CZT, 
n projektów badawczych w obszarze monitorowania i prognozowania roz-

woju technologii (foresight). 
Opisany wyżej zakres zagadnień zawarty jest w pięciu działaniach priory-

tetu pierwszego: 
DZIAŁANIE 1.1 — Wzmocnienie instytucji wspierających 
działalność przedsiębiorstw

DZIAŁANIE 1.2 — Poprawa dostępności do zewnętrznego 
finansowania inwestycji przedsiębiorstw

DZIAŁANIE 1.3 — Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm

DZIAŁANIE 1.4 — Wzmocnienie współpracy pomiędzy sferą 
badawczo-rozwojową a gospodarką

DZIAŁANIE 1.5 — Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców 
do usług publicznych on-line. 


