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Wiel kie szan se uzy ska nia do fi nan so wa nia
ma ją ga bi ne ty me dy cy ny este tycz nej, sa lo ny
ko sme tycz ne i ko sme to lo gicz ne. Sek tor ten
po sia da sze reg moż li wo ści ubie ga nia się
o wspar cie. Uzy ska nie do fi nan so wa nia dzia łal -
no ści w tym za kre sie uza leż nio ne jest od kil ku
czyn ni ków.

Jak to wy glą da ło do tych czas?

W do bie ga ją cej koń ca per spek ty wie fi nan -
so wej na la ta 2007-2013 do ta cje unij ne
podzie lo ne by ły na Pro gra my Ope ra cyj ne za -
rzą dza ne na szcze blu kra jo wym oraz re gio nal -
nym. W ra mach pro gra mów za rzą dza nych na
szcze blu re gio nal nym (Re gio nal ne Pro gra my
Ope ra cyj ne w każ dym z wo je wództw) fir my
mo gły uzy skać wspar cie in we sty cyj ne na za kup
sprzę tu, wy po sa że nia czy też po kry cie ko -
sztów re mon tu oraz za kup lo ka lu na wet do
wy so ko ści 70% po no szo nych wy dat ków.

Przykładowe inwestycje

Na stro nie www.ma pa do ta cji.gov.pl do -
stęp ny jest wykaz zre a li zo wa nych do tych czas
przy wy ko rzy sta niu fun du szy unij nych. Jed nym
z pro jek tów zre a li zo wa nych ze środ ków Re -
gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go wo je -
wódz twa war miń sko-ma zur skie go jest pro jekt
„Wzrost kon ku ren cyj no ści Vi ta Mo ni ka Ku bit
po przez utwo rze nie ko sme to lo gicz ne go 

cen trum szko le nio we go oraz wzrost ja ko ści
i zdol no ści usłu go wych w za kre sie sprze da ży
pro duk tów ko sme tycz nych i wy ko ny wa nia za -
bie gów re ha bi li ta cyj no-ko sme tycz nych”, który
uzy skał wspar cie unij ne w wy so ko ści po nad
421 tys. zł. Ko lej nym przy kła dem jest pro jekt
„Za kup in no wa cyj nych urzą dzeń ko sme tycz -
nych i fi zjo te ra peu tycz nych szan są na roz wój
Este ti cen ter Me dy cy na Este tycz na La se ro te ra -
pia” zre a li zo wa ny ze środ ków Re gio nal ne go
Pro gra mu Ope ra cyj ne go wo je wódz twa lu bel -
skie go o war to ści do fi nan so wa nia prze kra cza ją -
cej 240 tys. zł. Są to je dy nie wy bra ne przy kła -
dy zre a li zo wa nych z suk ce sem pro jek tów przy
wy ko rzy sta niu wspar cia unij ne go. 

Ja ka bę dzie no wa per spek ty wa fi nan so wa?

W no wej per spek ty wie fi nan so wej środ ki
unij ne nadal bę dą roz dzie la ne w ra mach Pro -
gra mów Ope ra cyj nych. No wy podział fun du -
szy wy o dręb nia na stę pu ją ce pro gra my ope ra -
cyj ne:
• Pro gram Ope ra cyj ny In te li gent ny Roz wój
(PO IR) – jest to kon ty nu a cja dzia łań re a li zo wa -
nych w ra mach funk cjo nu ją ce go w po prze dniej
per spek ty wie fi nan so wej Pro gra mu Ope racyj -
ne go In no wa cyj na Go spo dar ka. Dzia ła nia re a -
li zo wa ne w tym pro gra mie sku piać się bę dą na
sze ro ko ro zu mia nych in no wa cjach: wspar ciu
pro wa dze nia prac ba daw czo-roz wo jo wych
przez przed się bior stwa, wspar ciu in no wa cji
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w fir mach oraz zwięk sze niu po ten cja łu na u ko -
wo-ba daw cze go. 
• Pro gram Ope ra cyj ny In fra struk tu ra i Śro -
do wi sko (PO IŚ) – w ra mach te go pro gra mu
wspie ra na bę dzie m.in. pro mo cja od na wial -
nych źródeł ener gii i efek tyw no ści ener ge tycz -
nej.
• Pro gram Ope ra cyj ny Wie dza, Edu ka cja,
Roz wój (PO WER) – pro gram jest kon ty nu a cją
zna ne go wcze śniej Pro gra mu Ope ra cyj ne go
Ka pi tał Ludz ki. Dzia ła nia z za kre su edu ka cji do -
tych czas za rzą dza ne na szcze blu cen tral nym
zo sta ły uję te w jed nym, wy o dręb nio nym pro -
gra mie. W ra mach PO WER re a li zo wa ne bę dą
dzia ła nia ma ją ce na ce lu m.in. ak ty wi za cję za -
wo do wą osób mło dych, pla nu ją cych uru cho -
mie nie wła snej dzia łal no ści go spo dar czej.
• Pro gram Ope ra cyj ny Pol ska Cy fro wa (PO
PC) – wy o dręb nio ny pro gram do ty czą cy m.in.
zwięk sze nia do stęp no ści, stop nia wy ko rzy sta -
nia i ja ko ści tech no lo gii in for ma cyj no-ko mu ni -
ka cyj nych.
• Re gio nal ne Pro gra my Ope ra cyj ne (RPO)
– podob nie jak w obe cnej per spek ty wie fi nan -
so wej bę dzie to pod sta wo wa for ma wspar cia
przedsię wzięć re a li zo wa nych przez fir my. Każ -
de z 16 wo je wództw bę dzie mia ło wła sny bu -
dżet w ra mach wy o dręb nio ne go, wła sne go
RPO. Przed się bior cy, w tym ga bi ne ty me dy cy -
ny este tycz nej, sa lo ny ko sme tycz ne i ko sme to -
lo gicz ne, bę dą mo gli sko rzy stać z do ta cji na za -
kup sprzę tu, ma szyn i urzą dzeń oraz wy po sa -
że nia, a tak że na po kry cie ko sztów za ku pu i re -
mon tów bu dyn ków czy lo ka li. Podob nie jak
mia ło to miej sce w obe cnej per spek ty wie fi -
nan so wej, do fi nan so wa nie po kry wać bę dzie
je dy nie część po nie sio nych wy dat ków. W za -
leż no ści od lo ka li za cji in we sty cji w po szcze gól -
nych wo je wódz twach i wiel ko ści fir my do stęp -
ny bę dzie in ny po ziom dofi nan so wa nia – od
50% do 70% po no szo nych wy dat ków net to.
Wa run kiem uzy ska nia wspar cia bę dzie wpro -
wa dze nie no wych pro duk tów i usług za rów no
w ska li fir my, jak też w regio nie. Do dat ko wym
wa run kiem bę dzie wzrost za tru dnie nia. 

Kie dy ru szą pierw sze kon kur sy?

Z uwa gi na fakt, iż trwa ją nadal pra ce nad
okre śle niem szcze góło wych za sad roz dzie la nia
no wych środ ków oraz do ku men ta cją sto so wa -
ną w no wych kon kur sach, prze wi du je się, że
na bo ry wnio sków z no wej per spek ty wy fi nan -
so wej zo sta ną ogło szo ne w po ło wie 2014 ro -
ku. Do te go cza su jest szan sa na przy go to wa -
nie in we sty cji – za pla no wa nie no wej usłu gi
(czym bę dzie się cha rak te ry zo wać, czym bę -
dzie się wy róż niać od usług już ofe ro wa nych na
ryn ku, ja kie na kła dy in we sty cyj ne są nie zbęd ne
do po nie sie nia, aby mo gła być wdro żo na).
Wła ści we przy go to wa nie fir my do re a li za cji in -
we sty cji po zwo li na szyb szy start w wy ści gu po
pie nią dze pły ną ce z Unii Eu ro pej skiej. Do ta cje
bę dą roz dzie la ne w for mie kon kur su – ze zło -
żo nych wnio sków w od po wie dzi na ogło szo ny
kon kurs wy bie ra ne bę dą te pro jek ty, które
speł nią naj wię cej kry te riów. Naji stot niej sze
z nich to po ziom wdra ża nej in no wa cji i wzrost
za tru dnie nia w wy ni ku re a li za cji in we sty cji.

Gdzie szu kać in for ma cji?

Naj rze tel niej sze i naj bar dziej ak tu al ne in -
for ma cje do stęp ne są na stro nach inter -
netowych in sty tu cji roz dzie la ją cych do ta cje.
Naj po pu lar niej szym źródłem in for ma cji jest
stro na Mi ni ster stwa Roz wo ju Re gio nal ne go:
www.mrr.gov.pl, gdzie do stęp ne są in for ma cje
do ty czą ce ak tu al nych po stę pów we wdra ża niu
pro gra mów. Wy o dręb nio ną stro ną in ter ne to -
wą w tym za kre sie jest do dat ko wo stro na:
www.fun du sze eu ro pej skie.gov.pl, gdzie po za
in for ma cja mi o pro gra mach i wstęp ny mi we r -
sja mi do ku men tów pro gra mo wych do stęp ne
są od no śni ki do stron in ter ne to wych poświę -
co nych po szcze gól nym pro gra mom. Każ de
z wo je wództw ma ponadto stro nę in ter ne to -
wą po świę co ną wy łącz nie da ne mu Re gio nal -
ne mu Pro gra mo wi Ope ra cyj ne mu. Pro gra my
te wdra ża ne są przez Urzę dy Mar szał kow skie
lub wy o dręb nio ne w tym ce lu in sty tu cje. 
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