
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,
tel. 22 273 70 60, fax 22 273 70 61, https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony, 
www.funduszeeuropejskie.gov.pl, Pismo spełnia zasady dostępności.

MINISTERSTWO FUNDUSZY
I POLITYKI REGIONALNEJ

BIURO RZECZNIKA 
FUNDUSZY EUROPEJSKICH

data: 1 lipca 2020

znak sprawy: BRF-I.7610.19.2020.AZ

identyfikator koszulki: 1508512

telefon: (022) 273 85 99

e-mail: rzecznikfe@mfipr.gov.pl

Pan Stanisław Trociuk
Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich

Szanowny Panie Rzeczniku,

Nawiązując do informacji zamieszczonych na stronie internetowej Rzecznika Praw 
Obywatelskich oraz Pana wystąpienia do Pani Premier Jadwigi Emilewicz, chciałabym 
przedstawić następujące informacje.

W Państwa komunikacie oraz piśmie do Pani Premier zamieszczono informację, że część 
województw wyłączono z bezzwrotnych dotacji finansowych dla mikro i małych 
przedsiębiorców, udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). 
PARP udziela jednak dotacji unijnych na kapitał obrotowy średnim firmom. Ma na ten cel 
2,5 mld zł a środki są dostępne od połowy czerwca. 

Wsparcie dla mikro i małych przedsiębiorstw w wysokości co najmniej 500 mln zł z 
zarządzanej przez siebie puli funduszy unijnych, po ustaleniach z Ministerstwem Funduszy 
i Polityki Regionalnej, zadeklarowali natomiast marszałkowie województw. Wsparcia 
najmniejszym firmom nie udziela więc PARP, ale urzędy marszałkowskie lub podległe im 
instytucje.

Część województw już uruchomiła lub wkrótce uruchomi dotacje dla mikro i małych 
przedsiębiorstw na kapitał obrotowy na podobnych zasadach jak rząd dla średnich firm. Są 
to województwa: kujawsko-pomorskie, lubelskie, łódzkie, opolskie, podkarpackie, 
podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie. 

Część regionów zastosowała mniejsze lub większe modyfikacje ustalonych zasad 
przyznawanych środków, które polegają na innych kryteriach dostępu lub ograniczenia 
wsparcia dla wybranych branż. Tak dzieje się w województwie mazowieckim, dolnośląskim 
oraz pomorskim.

Część wdrożyła opracowane przez siebie mechanizmy wsparcia mikro i małych firm. 
Dotyczy to województw: lubuskiego, małopolskiego i śląskiego. 
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Co do województwa śląskiego to na etapie uzgodnień władze regionu zadeklarowały, że 
uruchomią dotacje na kapitał obrotowy na wspólnych zasadach. Jednak ogromne 
zainteresowanie wcześniej uruchomionym samodzielnie przez to województwo 
instrumentem – wsparciem na inwestycje (w którym wydatki na kapitał obrotowy mogą 
stanowić element projektu) sprawiło, że województwo zdecydowało o skierowaniu wolnych 
środków unijnych właśnie na ten instrument. 

Jednocześnie chciałabym poinformować, że w trosce o mikro i małe firmy, które w 
znacznym stopniu zostały dotknięte skutkami pandemii, Minister Funduszy i Polityki 
Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak zwróci się do marszałków województw z 
prośbą o informację kiedy uruchomią dotacje na kapitał obrotowy dla mikro i małych 
przedsiębiorstw. Oczekujemy, że regiony, które jeszcze ich nie uruchomiły, zrobią to jak 
najszybciej. Analizy ministerstwa wskazują, że w województwach są jeszcze 
niezagospodarowane środki, które można przeznaczyć na ten cel.

Z poważaniem

Agata Zielińska
Dyrektor Biura
/podpisano elektronicznie/
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