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Kolejna rewolucja w unijnych zaliczkach
Minister
Bieńkowska
• szykuje
H m
rozporządzenie,
które ułatwi przekazywanie
firmom pieniędzy.
Firmy dostaną kolejne uła
twienia. Nowe rozporządze
nie umożliwi przedsiębior
com refundowanie kosztów
tzw. twardych zabezpieczeń,
bez których nie można po
brać zaliczek wyższych niż 10
mln zl. Niższe zaliczki, od 20
lipca, zabezpiecza się we
kslem in blanco. Firma
uczestnicząca wunijnym pro
jekcie będzie mogła więc uzy
skać dotację na pokrycie

kosztów ustanowienia hipote
ki, gwarancji bankowej, gwa
rancji ubezpieczeniowej itd.
Koszty ustanowienia zabez
pieczenia zostaną uznane
za kwalifikowalne, czyli będą
mogły być refundowane
z unijnych pieniędzy. Nieofi
cjalnie dowiedzieliśmy się, że
nowe prawo zacznie obowią
zywać za trzy tygodnie.
— Zniknie istotna bariera
dla uzyskiwania pieniędzy
w ramach programów Inno
wacyjna Gospodarka. Liczy
my na to, że na zmianie sko
rzystają te firmy, które będą
chciały realizować duże pro
jekty — mówi „PB" Jarosław
Pawłowski, wiceminister

*k Projektowane
/ zmiany ułatwią
uzyskiwanie
funduszy unijnych
przez firmy,
a o to głównie chodzi
ministerstwu.
w resorcie rozwoju regional
nego.
Właśnie o zaniedbaniu
przez rząd dużych projek
tów mówiła na naszych la
mach Grażyna Gęsicka, by
ła minister rozwoju. Jak wi
dać, ministerstwo postano
wiło zaufać i większym fir
mom.

— To niewątpliwie bardzo
dobra i oczekiwana przez
przedsiębiorców zmiana.
Do tej pory przedsiębiorcy
traktowali koszty zabezpie
czenia jako dodatkowy i na
rzucony wydatek. Koszty te
są niemałe, bo mogą sięgać,
w zależności od firmy udzie
laj ącej zabezpieczania i od
oceny ryzyka przedsięwzię
cia, od 2 do 10 proc. wartości
projektu — ocenia Jerzy
Kwieciński, wiceprezes Eu
ropę] skiego Centrum Przed
siębiorczości, były wicemini
ster rozwoju regionalnego.
Zdaniem ekspertów, pro
jektowane zmiany ułatwią
uzyskiwanie funduszy unij

nych przez firmy, a o to głów
nie chodzi ministerstwu.
— Spadek koniunktury
w poszczególnych branżach
mógł skutkować realizacją pro
jektów w węższym zakresie,
niż pierwotnie zakładano, a na
wet, w szczególnych przypad
kach, rezygnacją z ich realiza
cji. Dlatego projekt minister
stwa dofinansowania na
wet 100 proc. kosztów zabez
pieczeń może zwiększyć skalę
udzielanych zaliczek, a tym sa
mym poprawić absorpcję środ
ków — przekonuje Kamila Ja
błonowska z Abbeys Europej
skie Doradztwo Finansowe.
Ministerialny projekt do
puszcza także możliwość

zmianyjuż zawartych umów.
Przewiduje on bowiem aneksowanie istniejących i dosto
sowanie ich do nowych, ko
rzystniejszych przepisów.
— Przedsiębiorca, które
mu zostało udzielone dofi
nansowanie na dotychczaso
wych warunkach, będzie
mógł złożyć wniosek do in
stytucji udzielającej wspar
cia o zmianę zapisówumowy,
a co za tym idzie, zaliczyć
koszty ustanowienia zabez
pieczenia umowy o dofinan
sowanie do kosztów kwalifi
kowanych — mówi Kamila
Jabłonowska.
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