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Dziś trudno sobie wyobrazić Polskę poza Unią Europejską, a niewątpliwie trudno sobie 
wyobrazić, jak wyglądałaby Polska, gdyby 10 lat temu nie dołączyła do grona członków 
UE. Na każdym kroku widać zawieszone tablice informacyjne promujące fundusze eu-
ropejskie wspierające przeróżne zrealizowane dzięki nim inwestycje: od lokalnych dróg 
po  autostrady, od  zrewitalizowanych terenów poprzemysłowych po  największe nowo-
czesne inwestycje produkcyjne polskich i  zagranicznych małych, średnich i  dużych 
przedsiębiorców. 

Pierwszy budżet skierowanych do Polski funduszy na lata 2004–2006 to było zaledwie 
niecałe 9 mld EUR i był on pierwszą lekcją dla samorządów i przedsiębiorców funkcjo-
nowania w świecie dotacji z UE. Nie było łatwo, gdyż strach i obawa przed kontrolami 
Komisji Europejskiej spowodowały, że  z początku Polska bardzo skomplikowała sobie 
system rozdzielania środków. Wymagaliśmy od  siebie więcej niż oczekiwała Bruksela 
i ta pewna nadgorliwość i nadmierna skrupulatność budziła zaskoczenie wśród naszych 
klientów z krajów tzw. Starej Unii. Zwracali oni uwagę, że sami przyczyniamy się do po-
wstawania problemów, komplikując system i  zasady udzielania dotacji. Na  szczęście 
szybko wyciągnięto wnioski i przestano odrzucać projekty za brak jednej pieczątki, nie-
wyraźny wydruk czy błąd rachunkowy. Uproszczenia wprowadzone w tamtym okresie 
są  dla wszystkich dziś standardem, ale tamten czas pokazał, że  szybkie i  przemyślane 
działania administracji mogą znacząco ułatwić korzystanie z funduszy. Dużą rolę ode-
grali tu  też sami przedsiębiorcy i  samorządowcy wskazujący liczne braki, trudności 
i błędy w zasadach udzielania wsparcia unijnego. 

Drugi budżet to już ponad 67 mld EUR wkładu UE i te środki stały się prawdziwą lekcją 
skuteczności i niekiedy kreatywności zarówno polskich urzędników w dyskusjach z Komi-
sją Europejską, jak i polskich przedsiębiorców i samorządowców przy realizacji projektów. 
Można różnie oceniać skuteczność, a przede wszystkim adekwatność tego typu wsparcia 
dla gospodarki. Jednakże nie można nie zauważyć, że między innymi dzięki tym środkom 
Polska wykonała duży krok naprzód. Na  całym świecie są  stosowane przeróżne formy 
wspierania z pieniędzy publicznych działalności gospodarczej i środki europejskie w pełni 
wpisują się w tę rzeczywistość. Oczywiście, w latach 2007–2013 w oczach urzędników Ko-
misji przestaliśmy być już nowicjuszem i to przełożyło się na wnikliwsze kontrole projek-
tów wspieranych ze  środków UE. Odczuły to  zwłaszcza największe inwestycje, które 
oprócz zwycięskich konkursów o dotacje na szczeblu krajowym musiały zyskać dodatko-
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wą, indywidualną aprobatę Komisji. Faktycznie wówczas proces analizy projektów i prze-
konywania urzędników Komisji niejako rozpoczynał na nowo walkę o środki już podmio-
tom przyznane. I  tak jak na  szczeblu krajowym wszystko wydawało się przejrzyste 
i czytelne, tak teraz współpracując ramię w ramię przedsiębiorcy i urzędnicy, głównie Mi-
nisterstwa Gospodarki i Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, musieli zderzyć się z mało 
przejrzystym systemem podejmowania decyzji przez Komisję. Zasadniczo jednak w prze-
ważającej większości Komisja udzielała zgody na  wsparcie dużych inwestycji, choć był 
i jest to proces niezwykle czasochłonny, żeby nie powiedzieć niepotrzebnie czasochłonny. 
Dziś z perspektywy oceny realizacji budżetu 2007–2013 możemy mówić o sukcesie, gdyż 
praktycznie większość środków udało się nam wykorzystać lub alokować, a te pozostałe 
zostaną rozliczone w ramach projektów realizowanych do końca 2015 roku. 

Trzeci budżet na lata 2014–2020 w wysokości 82,5 mld EUR (niecałe 77 mld EUR wkła-
du UE po odliczeniu tzw. transferów) będzie największym, jaki kiedykolwiek dostanie 
Polska. Skuteczne wykorzystywanie środków unijnych powoduje, że polskie regiony za-
czynają systematycznie zbliżać się do niektórych regionów Unii Europejskiej, a np. Ma-
zowsze głównie dzięki wpływowi Warszawy osiągnęło pułap, w którym pomoc z Fundu-
szy Strukturalnych dla projektów realizowanych na  tym terenie jest zdecydowania 
ograniczona. Równocześnie coraz bardziej restrykcyjne podejście Komisji w  stosunku 
do zasad i form udzielania pomocy publicznej powoduje, że ten największy budżet bę-
dzie też największym wyzwaniem dla samorządów, przedsiębiorców i administracji, aby 
go w pełni wykorzystać. Zasady udzielania pomocy na lata 2014–2020 ulegają radykalnej 
zmianie i zaostrzeniu. Komisja zdecydowanie podnosi poprzeczkę korzystającym z po-
mocy. Olbrzymi nacisk został położony na wsparcie prac badawczo-rozwojowych, roz-
winięcie współpracy pomiędzy biznesem a nauką, realizowanie wspólnych zintegrowa-
nych inwestycji przez samorządy, partnerstwo publiczno-prywatne jako formułę 
realizacji projektów, czy współpracę klastrową. Środki zwrotne mają stać się realnym in-
strumentem zastępującym lub uzupełniającym dotacje. 

Naszą intencją jest, aby niniejsza publikacja stała się przewodnikiem dla chcących 
sprawnie się poruszać po meandrach przepisów, zasad pomocy publicznej i zasad Fun-
duszy Strukturalnych. Została przygotowana pomimo braku ostatecznych wersji progra-
mów wdrażających fundusze europejskie w Polsce, ale uważamy, że najbliższe miesiące 
będą kluczowe dla właściwego przygotowania się na nadchodzące środki unijne. Starali-
śmy się jak najbardziej przybliżyć Państwu obraz nowej perspektywy budżetowej UE. 
Ufamy, że między innymi dzięki tej publikacji zdecydują się Państwo po raz pierwszy 
bądź już kolejny raz ubiegać się o dotacje lub inną formę pomocy publicznej przy reali-
zacji projektów. 
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