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doradztwo unijne

Środki uzyskane w ramach dotacji 
unijnych nie podlegają zwrotowi, je-
śli zostały przez beneficjenta wyko-
rzystane zgodnie z postanowieniami 
umowy zawartej z instytucją, która 
przyznała dotację oraz innych doku-
mentów, do których ta umowa się 
odwołuje (np. wniosku o dofinan-
sowanie). Umowa zawiera warunki, 
których dotrzymanie pozwala na uzy-
skanie darmowej pomocy finanso-
wej. w przypadku niespełnienia tych 
warunków beneficjent musi jednak 
zwrócić dotację w całości lub w części 
i do tego z odsetkami. Odbiorca dota-
cji ma więc dużą motywację do postę-

powania zgodnie z postanowieniami 
umowy. w interesie beneficjenta leży 
w związku z tym dokładne zapozna-
nie się z treścią umowy o przyznanie 
dotacji przed jej zawarciem.

Dofinansowanie 
odpowiednio wydane
Działaniem wbrew zapisom umowy 
będzie np. wykorzystanie przyzna-
nych środków niezgodnie z  okre-
ślonym przez strony umowy 
przeznaczeniem. Przykładowo, je-
śli określonym w umowie przezna-
czeniem dotacji jest zakup laptopa, 
a otrzymane pieniądze zostaną wy-
dane na meble biurowe, benefi-
cjent będzie musiał otrzymane 
środki zwrócić wraz z odsetkami. Je-
śli pieniądze zostały przyznane na 
zasadach refundacji, a  więc już po 
zakupie określonych towarów sfinan-
sowanym bezpośrednio przez bene-
ficjenta, także istnieje ryzyko zwrotu 
dotacji. Dzieje się tak w przypadku 
zakupu innych towarów niż tych 
określonych w umowie. Za dotację 
wydatkowaną niezgodnie z przezna-
czeniem uznaje się także dotację wy-

korzystaną po upływie terminu, na 
jaki została przyznana. Kolejnym 
częstym przypadkiem niestosowa-
nia się przedsiębiorców do postano-
wień umowy o  przyznanie dotacji 
z instytucją jest nierozliczenie dota-
cji w umówionym terminie. Benefi-
cjent musi udowodnić, że otrzymane 
pieniądze zostały wydane zgodnie 
z przeznaczeniem i w tym celu po-
winien dostarczyć do instytucji okre-
ślone w  umowie dokumenty, np. 
faktury VAT. Jeżeli tego nie zrobi, 
będzie zobowiązany do zwrotu do-
tacji wraz z odsetkami. Dokumenty, 
jakimi posługuje się przedsiębiorca 
przy dokumentowaniu wydatków 
muszą być zgodne z prawdą.

Kiedy należy liczyć się 
ze zwrotem dotacji?
Zwrot środków finansowych z dota-
cji może dotyczyć całości lub części 
tych środków, w zależności od tego, 
jaka część kontraktu została niewyko-
nana. Inwestycja, na którą przedsię-
biorca otrzyma dofinansowanie może 
się składać z kilku zadań, np. z użycia 
nowej technologii do wykonania in-
westycji, dokonania zakupów określo-
nych towarów, stworzenia określonej 
ilości miejsc pracy. wówczas niewy-
wiązanie się z niektórych tylko zało-
żeń projektu powoduje konieczność 
zwrotu jedynie takiej części dotacji, 

która była przeznaczona w umowie 
na wykonanie niezrealizowanej części. 
Zgodnie z przełomowym wyrokiem 
Sądu Najwyższego z dnia 7.10.2015 r. 
(I  CSK 878/14) przedsiębiorca nie 
może z  obawy przed utratą całego 
dofinansowania gospodarować środ-
kami pochodzącymi z dotacji w spo-
sób nieracjonalny, jeśli częściowo 
prawidłowo to dofinansowanie wy-
korzystał i osiągnął cel, któremu słu-
żyła pomoc unijna. Ponadto, przy 
ustalaniu części dotacji, która zo-
stała przez beneficjenta wykorzy-
stana niezgodnie z przeznaczeniem 
należy według Sądu Najwyższego 
brać pod uwagę stopień zawinienia 
beneficjenta. Każdy przypadek po-
winien być oceniany indywidualnie, 
ponieważ przy wykazaniu przesła-
nek braku winy w niezrealizowaniu 
części projektu przy jednoczesnym 
zrealizowaniu celu przedsięwzięcia, 
może się zdarzyć, że wartość dota-
cji, którą będzie musiał zwrócić be-
neficjent będzie odpowiednio niższa. 
Obowiązek zwrotu może nawet zo-
stać zredukowany do zera. Dzięki 
temu wyrokowi, beneficjentom ła-
twiej będzie bronić odstępstw od 
założonego projektu, jeśli mają one 
oparcie w  racjonalizacji wydatków 
i nie wpływają w sposób znaczący na 
osiągnięcie celu, na jaki została przy-
znana dotacja.

Regulacje dotyczące zwrotu 
w przypadku stwierdzenia przez 
właściwą instytucję, że beneficjent 
nie wywiązał się z  umowy o  dota-
cję w sposób prawidłowy, otrzymuje 
on decyzję administracyjną, z  we-
zwaniem do zwrotu środków finan-
sowych (w  całości lub części) wraz 
z odsetkami (liczonymi jak w przy-
padku zaległości podatkowych). 
Zwrotu środków finansowych należy 
dokonać w terminie 14 dni od daty 
doręczenia decyzji. w  tym samym 
terminie beneficjent może odwołać 
się od decyzji. wniesienie takiego od-
wołania automatycznie wstrzymuje 
wykonanie decyzji do czasu wydania 
rozstrzygnięcia odwoławczego przez 
organ drugiej instancji (którym może 
być np. odpowiedni minister). Organ 
ten ponownie rozpoznaje sprawę, 
biorąc pod uwagę argumenty bene-
ficjenta podniesione w  odwołaniu. 
Dlatego ważne jest, aby w odwołaniu 
zwrócić uwagę organu na argumenty, 
które przemawiają na korzyść bene-
ficjenta, np. zrealizowanie w całości 
celu, na jaki była przyznana dotacja 
mimo jej nierozliczenia. Jeśli jednak 
stanowisko beneficjenta nie znajdzie 
aprobaty w oczach organu drugiej in-
stancji, utrzymuje on w mocy zaskar-
żoną decyzję i wówczas beneficjent 
otrzymuje upomnienie o zwrot wska-
zanych w decyzji środków.

radca prawny  

Kancelarii Chałas i Wspólnicy 

Kamila Sadowska

Dotacje bez zwrotu
Zasadniczo dotacje unijne stanowią formę bezzwrotnej 
pomocy finansowej dla przedsiębiorców. Dlatego 
większość z nich częściej wybiera właśnie ten rodzaj 
wsparcia inwestycji zamiast tradycyjnej formy pożyczki 
czy kredytu.
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Z czasem jednak, w miarę rozwoju 
firmy, zapotrzebowanie na środki 
finansowe rośnie i wykracza poza 
możliwość zdobywania pieniędzy od 
bliskich współpracowników, rodziny 
czy znajomych. wtedy pomocne 
mogą być między innymi dotacje 
unijne lub inwestycje kapitałowe. 
Które z nich są lepsze? 

Inwestor godny zaufania
Najważniejszym aspektem różnią-
cym obie formy finansowania jest 
przede wszystkim model działania. 
Inwestor zewnętrzny lokuje kapitał 
w  firmie, przejmując udziały. Naj-
częściej wiąże się to z utworzeniem 
spółki, w której do zarządu wchodzi 
pomysłodawca, otrzymujący najczę-
ściej większościowy pakiet udziałów 
oraz przedstawiciel inwestora, posia-
dający na ogół pakiet mniejszościowy. 
Inwestor może i najczęściej ma bez-
pośredni wpływ na strategiczne 
wybory firmy – przejmuje część de-
cyzyjności w zamian oferując kapi-
tał, wiedzę, kontakty, ale także biorąc 
na siebie ryzyko porażki. w  sytu-
acji, kiedy wnioskodawca ubiega się 
o dotację, nie dochodzi do przejęcia 
udziałów – otrzymujemy kapitał za-
chowując pełną kontrolę nad firmą, 

a przynajmniej tą częścią, która nie 
jest obwarowana rygorami rozlicza-
nia środków. To jednak my ponosimy 
kluczowe ryzyko. w tym przypadku 
jednak nie wiąże się ono z biznesową 
porażką przedsięwzięcia, a  błędami 
formalnymi lub merytorycznymi 
przy rozliczeniu projektu. Zwykle 
na tym etapie trzeba zwracać część 
lub całość otrzymanych środków. To 
czy biznes okaże się sukcesem dla in-
stytucji finansującej, ma znaczenie 
drugorzędne. 

Oczekiwania partnerów 
Kolejną fundamentalną różnicą są 
oczekiwania, jakie będą wobec nas 
mieli partnerzy –  instytucja finan-
sująca lub inwestor w  postaci np. 
anioła biznesu czy funduszu zalążko-
wego. Podmioty wdrażające środki 
publiczne odpowiadają bardzo rygo-

rystycznie za ich dystrybucję, a także 
finalnie –  rozliczenie. Stąd też klu-
czowe w  tym obszarze jest nie tyle 
pozyskanie dotacji, ale jej rozliczenie. 
Często wymaga to ogromnego wy-
siłku i  niekiedy wręcz „przeprawy” 
z  urzędnikami. w  przypadku in-
westycji kapitałowych od pomysło-
dawcy oczekuje się przede wszystkim 
realizacji założonych kluczowych 
wskaźników, które zawierane są na 
ogół w umowie. Inwestor oczekuje 
także silnego lidera, zgranego ze-
społu i  determinacji w  dążeniu do 
sukcesu. Ponadto koncepcji czy po-
mysłu, który jest zyskowny i skalo-
walny – co powinno być uprzednio 
potwierdzone przynajmniej analizami 
rynkowymi. Kolejnym istotnym ele-
mentem jest dokonanie wyboru 
między programami i  inwestorami. 
Załóżmy, że mamy świetny, inno-
wacyjny pomysł, który wymaga do-
kapitalizowania. Jeżeli decydujemy 
się na dotację, kluczowym czynni-
kiem wyboru będą aspekty formalne 
– wpasowanie projektu w cele pro-

gramu operacyjnego i  konkretnego 
konkursu. w przypadku wyboru in-
westora ogromną rolę powinna od-
grywać nie tylko oferta czy procent 
zwrotu, ale także znajomość branży, 
relacje biznesowe i własne odczucia 
dotyczące inwestora. Będzie to bo-
wiem człowiek, z którym zwiążemy 
się na dłużej – stąd jeżeli daje nam do-
brą ofertę, ale nie potrafimy mu za-
ufać, należy szukać dalej.

Kwestie finansowe
Jak się to ma do kwot, o które można 
się ubiegać? w  przypadku dota-
cji z  urzędu pracy przyszli przed-
siębiorcy, posiadający status osoby 
bezrobotnej, mogą starać się o wspar-
cie w minimalnej wysokości wynoszą-
cej sześciokrotność średniej krajowej 
przypadającej na dane województwo. 
Oznacza to na warunki warszawskie 
ponad 24 tys. zł. górną skalę dota-
cji na start przez lata wyznaczały pro-
gramy oscylujące w  granicach 800 
tys.  zł np. program operacyjny 8.1 
z  Innowacyjnej gospodarki. Obec-

nie najciekawszy program dotacyjny 
dla początkującego przedsiębiorcy 
realizowany jest pod szyldem „Plat-
form Startowych” – finansowanych 
z  programu operacyjnego „Polska 
wschodnia”. Przewidziano w  nim, 
po okresie akceleracji i budowy pro-
totypów, możliwość ubiegania się 
również o kwotę do 800 tys. zł przy 
15  proc. wkładzie własnym. Nato-
miast w przypadku inwestycji starać 
się możemy o kwoty zaczynające się 
od 10-20 tys. zł od osoby prywatnej, 
czyli tak zwanego anioła biznesu. Nie-
mniej jednak żaden poważny fundusz 
inwestycyjny nie rozdrabnia się do 
tak niskich kwot – najczęściej zaczy-
nają się one w okolicach 100 tys. zł, 
dochodząc nawet do kilku milio-
nów złotych. warto jednak dodać, że 
nikt nie zaryzykuje aż takich pienię-
dzy w przypadku, gdy na starcie mó-
wimy jedynie o bystrym właścicielu, 
pomyśle i kilku analizach w progra-
mie kalkulacyjnym. gdy ubiegamy 
się o  sumy idące w  miliony  zło-
tych, musimy mieć już sprawnie 
działające przedsiębiorstwo, które 
dzięki tym środkom może wypłynąć  
na szerokie wody. 
Jak więc wybrać pomiędzy dota-
cją a inwestycją? Należy wziąć pod 
uwagę przede wszystkim to, czy wo-
limy oddać komuś część naszego biz-
nesu w zamian za środki finansowe 
na jego rozwój i wsparcie czy raczej 
po swojej stronie zachować zarówno 
własność, jak i  ryzyko biznesowe. 
Jeżeli zdecydujemy się na dotację 
–  warto upewnić się czy wybrali-
śmy optymalny dla naszych celów 
biznesowych program. Lista projek-
tów jest znacznie krótsza niż w przy-
padku poprzedniej perspektywy 
finansowej Unii Europejskiej w la-
tach 2007-2014. Jeżeli wybierzemy 
inwestora –  upewnijmy się, że to 
człowiek, któremu możemy zaufać, 
i który do naszego biznesu jest w sta-
nie wnieść więcej niż tylko pieniądze. 

Dotacja czy inwestycja kapitałowa
Firmy mają bardzo duży wybór sposobów finansowania. 
Najczęściej, dla dopiero startujących w biznesie, 
zbieranie funduszy zaczyna się od słynnej metody 3F – 
„Friends, Family and Fools”. 

partner zarządzający aiP Mazowsze, 

wykładowca uczelni Łazarskiego

Michał Misztal  

To nie brak pieniędzy, a brak po-
mysłów, wartych uwagi, jest praw-
dziwym problemem. 
Jeśli pomysł jest faktycznie dobry, 
a  pomysłodawca potrafi przeko-

nać do niego właścicieli kapitału, 
inwestorów to pozyskanie finan-
sowania w  obecnym czasie nie 
stanowi większego problemu, je-
śli wiemy, gdzie szukać… Bardzo 
istotnym problemem na etapie 
podejmowania decyzji o urucho-
mieniu własnej działalności jest 
oszacowanie potrzeb i właśnie za-
pewnienie niezbędnych środków 
finansowych. Trzeba więc zabrać 
się za rozwiązywanie problemu  
w sposób systemowy. 

Dla kogo dotacja?
O  pieniądze na założenie własnej 
firmy, pochodzące ze specjalnych 
funduszy Unii Europejskiej mogą 
ubiegać się osoby fizyczne, chcące 
założyć własną działalność gospo-
darczą. Najważniejszym wyma-
ganiem jest, by osoba starająca się 
o pomoc byłą pełnoletnia. warto za-
znaczyć, że pomoc ze środków unij-
nych jest adresowana do wielu grup 
społecznych. Z tych środków mogą 
również korzystać rolnicy, emeryci, 
a także pełnoletni uczniowie szkół 
średnich. Przewidziane są również 
specjalne ułatwienia m.in. dla osób 
bezrobotnych, niepełnosprawnych, 
kobiet próbujących wrócić na rynek 
pracy po urlopie macierzyńskim, 
młode osoby do 25. roku życia, 
osoby po 45. roku życia, a  także 

osoby zamieszkujące tereny wiej-
skie. Szukając najwłaściwszego dla 
siebie źródła finansowania, należy 
zacząć od odpowiedzi na pytanie, na 
co tak naprawdę i w jakiej wysokości 
potrzebne są nam środki finansowe? 
Oczywiście, odpowiedź na to pyta-
nia będzie zależeć od rodzaju dzia-
łalności gospodarczej, ale jedno jest 
pewne – realizując jakikolwiek po-
mysł każdy przyszły przedsiębiorca 
musi dokonać własnej skrupulatnej 
kalkulacji środków, jakich będzie 
potrzebował na uruchomienie dzia-
łalności gospodarczej. 

Na co zwrócić uwagę
Kolejnym zagadnieniem, które na-
leży rozstrzygnąć jest wielkość na-
szych potrzeb, bo to z  kolei jest 
determinanta kolejnej decyzji: do 

kogo zwrócić się z prośbą o pomoc.  
w zależności od formy i wysokości 
pomocy, jaka jest potrzebna, należy 
swoje kroki kierować do różnych in-
stytucji lub organizacji. Poszukując 
środków na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej, warto zwrócić szcze-
gólną uwagę na środki pochodzące 
z Unii Europejskiej:

Program Operacyjny Wiedza 
i Rozwój (PO WER); 
Regionalne Programy Operacyjne; 
fundusze Europejskie dają wiele 
możliwości uzyskania dofinanso-
wania na założenie swojej firmy. Są 
one dostępne w formie dotacji lub 
pożyczek. Poza wsparciem finan-
sowym, można korzystać także ze 
szkoleń, porad przy prowadzeniu 

Własny biznes na wyciągnięcie ręki
Było i jest wiele ciekawych pomysłów, które nigdy nie 
ujrzały i nie ujrzą światła dziennego, bo ich twórcy nie 
mają odwagi ich zrealizować. Jeszcze więcej jest osób, 
którym wydaje się, że mają mnóstwo pomysłów tylko 
brak im środków na zrealizowanie niesamowitych 
biznesów. Skąd wziąć pieniądze? I czy na pewno ich brak 
to najważniejszy problem?

prodziekan kierunku zarządzanie 

akademii Humanistyczno- –

ekonomicznej w Łodzi

dr Joanna  

wiśniewska-Mikosik

dokończenie na str. 42
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Działalność naukowo-badawcza 
może być prowadzona w  bardzo 
wielu formach prawnych, a  jej do-
puszczalność sama w  sobie nie jest 
ograniczona prawnie. Zatem wiele 
podmiotów, także ze sfery prywatnej, 
może prowadzić badania, a ich jakość 
zależeć będzie w zasadzie wyłącznie 
od potencjału finansowego i kadro-
wego takiego podmiotu. Regulacje 
dotyczące dotacji unijnych uwzględ-
niają ten fakt, akcentując w szczegól-
ności potrzebę finansowego wsparcia 
przedsiębiorców, a także pogłębiania 
współpracy między nauką instytucjo-
nalną a biznesem. 

Unijne wsparcie innowacyjności
Podstawowym programem unijnym 
wspierającym obecnie innowacyjność 
jest Program Operacyjny Inteligentny 
Rozwój 2014-2020 (Smart growth 
Operational Programme 2014-2020), 
który zastąpił dotychczasowy Pro-
gram Operacyjny Innowacyjna go-
spodarka 2007-2013. Program ten 
kładzie nacisk przede wszystkim na 
współpracę jednostek naukowych 
oraz naukowców z  przedsiębior-
cami. wynika to z faktu coraz więk-
szego nacisku na prowadzenie badań 
w obszarach, które mają praktyczne 
zastosowanie w gospodarce i mogą 
podlegać komercjalizacji. Aspekt 
przełożenia wyników badań na kon-
kretny, wymierny zysk gospodarczy, 

staje się niezwykle istotny. Jest to za-
tem zachęta z jednej strony dla insty-
tucji naukowych, aby wybierały takie 
tematy badań, których wyniki mogą 
być wdrożone i  przekształcone na 
konkretne rozwiązania gospodarcze, 
a z drugiej strony dla przedsiębiorców, 
aby inwestowali w innowacyjne roz-
wiązania, oparte na zaawansowanych 
badaniach naukowych. 

Formy prawne prowadzenia 
działalności badawczej
Oczywiście w  zakresie prowadze-
nia prac badawczych prym wiodą 
uniwersytety oraz inne jednostki 
naukowe. Jak już jednak podkre-
ślono, nie ma prawnych przeszkód, 
aby badania prowadziły inne pod-
mioty –  zwłaszcza przedsiębiorcy 
i  to we wszelkich formach praw-
nych, zarówno jednoosobowej dzia-
łalności gospodarczej, jak i  spółek 
prawa handlowego – a nawet na-
ukowcy samodzielnie. Niewątpli-
wie zaawansowane prace badawcze 
będą wymagały zwykle zaangażo-
wania naukowców różnych spe-
cjalności, posiadających know-how 
w zakresie danej dziedziny nauko-
wej. Naukowcy ci mogą być za-
trudniani w  przedsiębiorstwach, 
albo sami je tworzyć np. w formie 
spółek. Niezwykle ciekawą i coraz 
popularniejszą formą przeprowa-
dzania przedsięwzięć dofinanso-
wywanych z  dotacji unijnych jest 
zawiązanie konsorcjum. Jest to 
forma umowy cywilnoprawnej, na 
podstawie której różne podmioty 
mogą zawiązać konsorcjum celem 
osiągnięcia pewnego celu, który 
przerasta indywidualne możliwości 
tych podmiotów. Umowa konsor-
cjum określa wzajemne obowiązki 
stron, sposób reprezentacji oraz po-
dział zysków ze wspólnych przedsię-
wzięć. Stroną umowy konsorcjum 

powołanego celem pozyskania do-
tacji unijnej mogą być zarówno 
podmioty gospodarcze, jak i  jed-
nostki naukowe, ale najczęściej spo-
tykanymi konsorcjami są konsorcja 
mieszane – naukowo-przemysłowe. 
Tego typu umowy są doskonałym 
przykładem współpracy jednostek 
naukowych z partnerami bizneso-
wymi, gdzie dochodzi do wymiany 
naukowego know-how i potencjału 
organizacyjno-kadrowego oraz fi-
nansowego, celem monetaryzacji 
wyników badań. 

Współpraca uczelni z biznesem
Polska ustawa Prawo o szkolnictwie 
wyższym przewiduje systemowo 
współpracę uczelni z ich otoczeniem 
społeczno-gospodarczym. współ-

praca ta może się odbywać w for-
mie komercjalizacji bezpośredniej 
lub pośredniej. Ustawa wskazuje, 
iż przez komercjalizację bezpo-
średnią należy rozumieć sprzedaż 
wyników badań naukowych, prac 
rozwojowych lub know-how zwią-
zanego z tymi wynikami albo odda-
wanie do używania tych wyników 
lub know-how, w  szczególno-
ści na podstawie umowy licencyj-
nej, najmu oraz dzierżawy. Z kolei 
komercjalizacja pośrednia polega 
na obejmowaniu lub nabywa-
niu udziałów lub akcji w spółkach 
w celu wdrożenia lub przygotowa-
nia do wdrożenia wyników badań 
naukowych, prac rozwojowych lub 
know-how związanego z tymi wy-
nikami. Jedną z ciekawszych form 

komercjalizacji pośredniej jest po-
wołanie spółki celowej, jednakże 
spółka taka musi być spółką kapi-
tałową i nie może mieć za wspól-
ników podmioty inne niż uczelnie 
publiczne lub niepubliczne. warto 
w  tym kontekście podkreślić jed-
nak, iż współpraca tego typu posia-
dać może aspekt komercyjny, gdyż 
w  szczególności uczelnie niepu-
bliczne są silnie związane ze swoim 
otoczeniem biznesowym. Z  ko-
lei tego typu uczelnie często nasta-
wione są na praktyczne podejście do 
tematów i nie posiadają kadry ani 
infrastruktury naukowej – współ-
praca badawczo-rozwojowa z uczel-
nią publiczną może prowadzić do 
stworzenia jakościowo nowych, 
cennych dla biznesu rozwiązań.

Unijne dofinansowanie na projekty naukowe
Jakkolwiek zazwyczaj kojarzymy prowadzenie 
badań naukowych z uczelniami akademickimi oraz 
jednostkami naukowymi typu instytut naukowy PAN, 
to sfera badań naukowych nie jest tylko domeną 
tego typu podmiotów. 
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firmy, a  czasem także miejsca do 
pracy i  potrzebnego wyposażenia. 
Dotacja to świadczenie bezzwrotne. 
w jej ramach można otrzymać na-
wet do 40 tysięcy złotych. Najczę-
ściej dotyczy osób bezrobotnych, 
w tym zwłaszcza takich, które nie-
dawno utraciły pracę.

Dofinansowanie odpowiednio 
wykorzystane 
Dofinansowanie nowo powstającej 
działalności gospodarczej, zwane 
dotacją, ma charakter bezzwrotny, 
ale z pewnymi obostrzeniami. Be-
neficjenci, czyli instytucje, które 
pośredniczą w przyznawaniu dota-
cji mają obowiązek sprawdzania wy-
dawanych pieniędzy zgodnie z ich 
umownym przeznaczeniem w okre-

sie jednego roku od dnia przyznania 
środków finansowych z  uczestni-
kiem projektu, czyli z osobą rozpo-
czynającą prowadzenie działalności 
gospodarczej. ważnym warunkiem 
jest też to, że w przypadku rezygna-
cji w ciągu 12 miesięcy od rozpo-
częcia działalności gospodarczej 
bądź założenia spółdzielni lub spół-
dzielni socjalnej należy się obowiąz-
kowy zwrot uzyskanej kwoty dotacji 
wraz z  odsetkami. Inną okoliczno-
ścią wiążącą się z  obowiązkowym 
zwrotem dotacji jest niewywiązanie 
się z umowy lub wydatkowaniem 
kwoty dotacji na inny cel niż po-
dany w umowie. Instytucje, które 
pośredniczą w  przyznawaniu do-
tacji muszą obowiązkowo kontro-
lować wydawane środki w okresie 

12 miesięcy, od dnia zarejestrowa-
nia działalności gospodarczej. Aby 
uzyskać taką dotację należy zgłosić 
się do podmiotów udzielających ta-
kiego wsparcia. Informacje o tym, 
które podmioty i w  jakich obsza-
rach realizacji udzielają wsparcia 
zamieszczane są na stronach wo-
jewódzkich Urzędów Pracy, punk-
tach informacyjnych o funduszach 
europejskich i punktach konsulta-
cyjnych. Dotację na start biznesu, 
szkolenia i  doradztwo, pomoc fi-
nansową i  porady na pierwszym 
etapie działania firmy można uzy-
skać nawet w wysokości 20 tys. zł.  

Gdzie szukać pomocy?
Jeśli osoba ubiegająca się o pomoc 
ukończyła 30 lat, także ma możli-

wość uzyskania dofinansowania na 
założenie firmy. warunki dofinan-
sowania mogą się różnić w zależno-
ści od województwa. Podstawowe 
zasady są jednak zawsze takie same. 
Jeśli ma więcej niż 30 lat i nie pra-
cuje, może starać się o dotację na za-
łożenie firmy. Najczęściej konieczne 
jest dodatkowe wykazanie, że sytu-
acja zawodowa takiej osoby nie jest 
łatwa. Co to oznacza? Takiego okre-
ślenia używa się w stosunku do ko-
biet, zwłaszcza wracających na rynek 
pracy, osób mających więcej niż 45 
lat, osób niepełnosprawnych, z ni-
skim wykształceniem, niepracu-
jących   od dłuższego czasu. Jeśli 
ubiegający się pracuje lub nie wpi-
suje się w żadną z tych grup, także 
może uzyskać pomoc na założenie 

firmy, ale już nie w  formie dota-
cji lecz pożyczki. Są to więc środki, 
które podlegają zwrotowi, ale i tak 
jest to forma dofinansowania znacz-
nie łatwiej dostępna, procedury są 
krótsze i prostsze, a warunki spłaty 
korzystniejsze niż kredyt w banku. 
Kwoty pożyczek często są wyższe 
i mogą się różnić w zależności od 
województwa. gdzie szukać infor-
macji o dotacjach? Przede wszystkim 
w  wojewódzkich Urzędach Pracy 
oraz w  Punktach Informacyjnych 
funduszy Europejskich, a  także 
w wyszukiwarce Dotacji. Dotacja 
to najlepsze rozwiązanie na samym 
początku, gdy nie mamy środków 
ale pomysł wart jest rozwinięcia go. 
O tego typu środki nie mogą starać 
się m.in. spółki kapitałowe.
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