
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 stanęli
przed nowym wyzwaniem. Stali się częścią Jednolitego Rynku Europejskiego
(JRE). Z myślą o nich — by mogli dostosować się do reguł gry, które panują na
JRE, podnieść swoją konkurencyjność i stać się atrakcyjnym partnerem dla po-
tencjalnych klientów z Unii Europejskiej — przygotowano Sektorowy Program
Operacyjny — Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. 

Kto może korzystać z „Unii dla przedsiębiorczych 
— programu konkurencyjność”? 
n małe i średnie przedsiębiorstwa oparte na zaawansowanych technolo-

giach, w zakresie doradztwa i wsparcia inwestycyjnego, 
n przedsiębiorstwa inwestujące w ochronę środowiska, 
n przedsiębiorstwa dokonujące nowych inwestycji, 
n instytucje wspierające biznes, 
n fundusze: pożyczkowe, poręczeń kredytowych, zalążkowe (seed-capital), 
n spółki zarządzające parkami naukowo-technologicznymi i przemysłowymi

oraz inkubatorami technologicznymi, 
n instytucje sfery naukowo-badawczej, 
n organy administracji rządowej w zakresie: tworzenia elektronicznej plat-

formy powszechnego dostępu do informacji i usług publicznych on-line,
dla firm; integracji referencyjnych rejestrów firm oraz zapewnienia bez-
pieczeństwa danych. 

Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Instytucja Zarządzająca odpowiada za
efektywne i prawidłowe zarządzanie i wdrażanie Programu Operacyjnego.

Co to są instytucje wdrażające? 
Instytucje wdrażające odpowiadają m.in. za przyjmowanie wniosków od

projektodawców na realizację projektów, kontrolę formalną wniosków, prze-
prowadzenie oceny projektów w ramach powołanej grupy roboczej ds. oceny
projektów. 

Instytucje wdrażające SPO-WKP: 
— Ministerstwo Gospodarki i Pracy, a w nim: 

Departament Instrumentów Finansowych oraz 
Departament Inwestycji Zagranicznych i Promocji Eksportu

— Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (www.parp.gov.pl) 
— Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (www.arp.pl) 
— Ministerstwo Nauki i Informatyzacji (www.mnii.gov.pl) 
— Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

(www.nfosigw.gov.pl) 

Ważne dokumenty
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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Priorytet drugi — Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw

Jakie przedsiębiorstwa mogą być dofinansowane
w ramach SPO-WKP? 

W ramach priorytetu 2. o dofinansowanie mogą ubiegać się mikroprzedsię-
biorstwa działające na rynku już od ponad trzech lat oraz małe, średnie i du-
że przedsiębiorstwa. 

Czego powinny dotyczyć projekty przedsiębiorstw,
aby ich wnioskodawcy zakwalifikowali się 
do otrzymania wsparcia w ramach SPO-WKP? 
n doradztwa w projektowaniu, wdrażaniu i doskonaleniu systemów zarzą-

dzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy, za-
sad uzyskiwania certyfikatów zgodności dla wyrobów, usług, surowców,
maszyn i urządzeń, 

n nowych inwestycji, prowadzących do zasadniczych zmian produkcji, pro-
duktu i procesu produkcyjnego, obejmujących: środki trwałe oraz warto-
ści niematerialne i prawne, 

n inwestycji w nowe technologie, wspólnych inwestycji kilku podmiotów,
modernizacji, 

n udziału w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych oraz udzia-
łu w wyjazdowych misjach gospodarczych związanych z takimi imprezami,

n inwestycji w dostosowanie przedsiębiorstw do wymogów ochrony środo-
wiska: w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami
przemysłowymi i niebezpiecznymi, ochrony powietrza, uzyskania pozwo-
lenia zintegrowanego. 

Jakie są zasady finansowania projektów? 
n Wsparcie w ramach „UNII DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH — PROGRAM KONKU-

RENCYJNOŚĆ” odbywać się będzie na zasadzie refundacji całości lub okre-
ślonej części wydatków kwalifikowanych poniesionych podczas realizacji
projektu. Oznacza to, iż najpierw przedsiębiorca (instytucja), który chce
realizować projekt w ramach SPO-WKP, musi pokryć wydatki związane
z realizacją projektu własnymi zasobami finansowymi. Dopiero po zakoń-
czeniu realizacji projektu (lub na pewnym jego etapie) dostanie zwrot
tych kosztów (refundację), które poniósł, i których poniesienie, w odnie-
sieniu 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
kosztów kwalifikowanych znajdują się w Uzupełnieniu SPO-WKP oraz
w Podręczniku Projektodawcy (dokumenty dostępne na stronie interneto-
wej www.konkurencyjnosc.gov.pl) 

Co to jest instytucja zarządzająca? 
Funkcje Instytucji Zarządzającej SPO-WKP pełni Ministerstwo Gospodarki

i Pracy, a w jego ramach Departament Zarządzania Programem Wzrostu 

Priorytety SPO-WKP
Sektorowy Program Operacyjny — Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw

podzielony został na dwa priorytety. Każdy z priorytetów ma inny zakres działań
i jest adresowany do innej grupy odbiorców. W zależności od możliwości jakie
Program oferuje odbiorcom, każdy z priorytetów podzielony jest na działania. 

Priorytet pierwszy — Rozwój przedsiębiorczości i wzrost 
innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia
biznesu

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. stowa-
rzyszenia przedsiębiorców, izby gospodarcze, samorządy przedsiębiorców, cen-
tra wspierania przedsiębiorczości, centra i ośrodki transferu technologii, parki
naukowo-technologiczne i przemysłowe, ośrodki zapewniające początkującym
przedsiębiorcom z sektora MSP pomoc w uruchomieniu i prowadzeniu firmy ofe-
rującej produkt lub usługę, która powstała w wyniku wprowadzenia nowej tech-
nologii (inkubatory przedsiębiorczości), instytucje sfery badawczo-rozwojowej. 

Czego powinny dotyczyć projekty sfery otoczenia
biznesu, aby ich wnioskodawca zakwalifikował się
do otrzymania wsparcia w ramach SPO-WKP? 
n przygotowania i wdrożenia nowych usług dla przedsiębiorstw, 
n poprawy jakości i dostępności istniejącej oferty usługowej dla przedsię-

biorstw, 
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 inkubato-
rów technologicznych, w tym inkubatorów przedsiębiorczości akademickiej, 

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

n projektów badawczych w obszarze monitorowania i prognozowania roz-
woju technologii (foresight). 


