
Flesz bankowy

BGK ogłosił drugi nabór  
wniosków o dofinansowanie 

projektów w ramach kredytu na 
innowacje technologiczne

 Od 28 lipca do 30 września 2016 r.  
Bank Gospodar s twa Krajowego 
(BGK) będzie prowadzi ł nowy 
nabór wniosków o dof inansowanie 
projektów w ramach poddziałania 
3 . 2 . 2  K r edy t  na  i nnowac j e 
technologiczne POIR 2014-2020. 

Kredyt na innowacje technologiczne 
jest udzielany mikro-, mał ym lub 
średnim pr zedsiębior s twom na 
realizację innowacyjnych inwestycji. 
W jego ramach można otrzymać 
bezzwrotne wsparcie w formie 
premi i  technolog ic zne j ,  k tór a 
jes t  pr z y znawana pr zez BGK 

Leasing

Jednorazowa wypłata dotacji w leasingu 
W nowej perspektywie unijnej na lata 2014-2020 dotacje dla przedsiębiorstw 
będą dystr ybuowane w ramach programów regionalnych poszczególnych 
województw, Programu Inteligentny Rozwój oraz Programu Polska Wschodnia. 
Wsparcie będzie miało charak ter również pozadotacyjny – przedsiębiorca 
otr zyma kor zys tniejsze warunk i sp łaty swoich zobowiązań f inansowych 
w porównaniu z ofer tą komercyjną. 

Porównując nową perspektywę unijną z tą ostatnią, war to podkreślić zmianę, 
która pojawiła się w przypadku korzystania z f inansowania w formie leasingu. 
W poprzednich latach przedsiębiorcy preferowali f inansowanie kredytem ze 
względu na możliwość uzyskania dotacji jednorazowej. Finansowanie leasingiem 
było bowiem rozliczane w ratach. Perspektywa 2014-2020 ujednolici ła zasady 
wyp łat – przedsiębiorcy otr zymają jednorazową wyp łatę środków tak że 
w przypadku wyboru leasingu. To rozwiązanie pojawiło się już w opublikowanych 
wytycznych dotyczących kwalif ikowania wydatków w ramach Regionalnych 
Programów Operacyjnych. Mechanizm jest identyczny jak w przypadku kredytu 
technologicznego – wystarczy wskazać we wniosku f irmę leasingową jako 
podmiot upoważniony do zakupu przedmiotu. 

Aby skorzystać z dof inansowania w leasingu, należy:
1)  określić swoje potrzeby inwestycyjne, 
2)  przeanalizować różne formy dotacji – w tym celu można także skonsultować 

się z Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich,
3) sprof ilować pomysł pod kątem warunków konkursowych,
4)  przygotować wniosek wskazujący f irmę leasingową jako podmiot upoważniony 

do zakupu przedmiotu – war to zastanowić się nad skorzystaniem z pomocy 
f irm doradczych specjalizujących się w uzyskiwaniu pozytywnej oceny wniosku,

5) przygotować załączniki do wniosku (w tym promesę leasingową),
6) złożyć wniosek wraz z załącznikami. 

Tak przygotowany wniosek traf ia do oceny formalnej i merytorycznej, po której 
wydawana jest decyzja o przyznaniu dof inansowania. Ostatnim etapem jest 
podpisanie umowy, realizacja projektu oraz wypłata środków. 

Dotacje na projekty, które można sf inansować leasingiem, są przeznaczone dla 
przedsiębiorców i insty tucji świadczących usługi w zakresie prac badawczo-
rozwojowych, np. na inwestycje w infrastrukturę i innowacyjne usługi. Wsparcie 
obejmuje projekty, których celem jest rozwój sektora MŚP poprzez inwestycje 
w rzeczowe aktywa trwałe oraz war tości niematerialne i prawne niezbędne 
do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów czy us ług 
wpływających na wzrost konkurencyjności.
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Wspierane są również działania związane z poszerzaniem rynków zbytu lub 
palety oferowanych produktów, projekty wpisujące się w obszary inteligentnej 
specjalizacji, oszczędności surowców i energii, polegających na budowie bądź 
rozbudowie obiektów, maszyn, instalacji i urządzeń. Dotacje można otrzymać 
także na różne formy informatyzacji przedsiębiorstw, takie jak wprowadzenie 
elektronicznych systemów zarządzania lub budowania relacji z klientami.

Możliwości dla przedsiębiorców jest wiele, dlatego war to skorzystać z pomocy 
doradców Millennium Leasing, k tórzy odpowiedzą na py tania dotyczące 
warunków f inansowania oraz przekażą informację na temat przebiegu procesu 
aplikacji o dof inansowanie oraz zbliżających się terminów konkursów. Zapraszamy 
również do odwiedzenia strony www.millennium-leasing.pl.

Prognozy makroekonomiczne

Rynek pracy w rozkwicie
Sy tuacja na r ynku pracy ulega 
systematycznej poprawie. W kwietniu 
stopa bezrobocia rejestrowanego obniżyła 
się z 10,0% do 9,5% r/r, poziomu najniższego 
od grudnia 2008 r. Sprzyjały temu 
częściowo czynniki sezonowe, w tym prace 
w budownictwie lub rolnictwie, ale także 
po ich wyeliminowaniu stopa bezrobocia 
w kwietniu osiągnęła historycznie niski 
poziom. Wciąż w szybkim tempie rośnie 
liczba zgłoszonych do urzędów ofert 
pracy – ich dynamika w kwietniu wyniosła 
26,7% r/r. W rezultacie spada liczba 
bezrobotnych przypadających na jedną 
ofertę pracy, która w kwietniu wyniosła 
10,8 i była najniższa w historii. Oznacza 
to narastające napięcia na rynku pracy 
i coraz większe problemy ze znalezieniem 
pracownika. Wskazują na to wyniki badania 
koniunktury GUS, z których wynika, że 
w przemyśle saldo f irm wskazujących 
na niedobór wykwal i f ikowanych 
pracowników jako barierę prowadzenia 
działalności gospodarczej wzrosło do 
blisko 23%. W części branż, jak produkcja 
mebli, produkcja pozostałego sprzętu 
transportowego, wskaźnik ten wynosi 
blisko 50%. 

Poprawę na rynku pracy potwierdziły 
też dane kwartalne w oparciu o badania 
BAEL (ankietowe badanie gospodarstw 
domowych, które jako bezrobotne traktuje 
osoby pozostające bez pracy i gotowe ją 
podjąć w ciągu dwóch tygodni), z których 
wynika, że stopa bezrobocia w pierwszym 
kwartale zwiększyła się do 7,0% z 6,9% 
w czwartym kwartale ubiegłego roku, 
utrzymując się w okolicach minimów 
z 2008 r. Zwyżka ta miała charakter 

sezonowy, gdyż roczny spadek bezrobocia 
w pierwszym kwartale pogłębił się do 
1,6 pkt proc. z 1,2 pkt proc. w czwartym 
kwartale 2015 r. Liczba bezrobotnych 
w ujęciu BAEL spadła o 19,5% r/r, natomiast 
liczba pracujących wzrosła w tym czasie 
o 1,1% r/r. Wzrost popytu na pracę 
widoczny jest także w danych z sektora 
przedsiębiorstw, gdzie zatrudnienie wzrosło 
w kwietniu o 2,8% r/r wobec 2,7% r/r  
w marcu, w tempie najszybszym od 
września 2011 r. 

Spada jące bezrobocie i  rosnące 
za t r udn ien ie pr zek ł ada ją s ię na 
s topniowy wzrost presji p łacowej. 
W kwietniu nominalna dynamika 
p ł ac w sek tor ze pr zedsiębior s tw 
p r z y s p i e s z y ł a  d o  4 , 6 %  r / r  
z 3,3% r/r w marcu. W ujęciu realnym 
natomiast p łace wzros ł y o solidne 
5,8% r/r, najszybciej od marca 2015 r.  
Wyższe j  dynamice w ynagrodzeń 
w k wie tn iu spr z y ja ł y  kor z ys tne 
efekty bazowe, jednak w gospodarce 
widoczny jes t s topniowy wzros t 
pres j i  p ł acowej .  Widoczne jes t 
to w części branż pr zemys łu , ale 
te ż  w budown ic tw ie i  hand lu 
detalicznym. Wzrost p łac w handlu 
był efektem podwyżek wynagrodzeń 
wprowadzonych pr zez duże s ieci 
dyskontowe. W kolejnych miesiącach 
dynamika płac powinna się nieznacznie 
obniż yć w s tosunku do odczy tu 
kwietniowego, jednak ze względu 
na postępującą poprawę na r ynku 
pracy, presja na podwyżki płac będzie 
się s topniowo zwiększa ła . Według 
badań NBP, w drugim kwar tale 19,4% 

pr zedsiębiors tw planuje zwiększyć 
wynagrodzenia (dane odsezonowane) 
i obecnie odsetek f irm zakładających 
wzrost p łac znajduje się nieznacznie 
powyżej średniej d ługookresowej . 
Skala podwyżek płac wciąż pozostaje 
umiarkowana i według szacunków NBP 
w drugim kwar tale może mieć zasięg 
zbliżony do pierwszego kwar tału.

W miesiącach letnich oczekujemy dalszego 
spadku bezrobocia, czemu sprzyjać będą 
nie tylko czynniki cykliczne, ale także 
sezonowe. Tempo spadku bezrobocia 
będzie jednak wyhamowywało ze względu 
na bliskość naturalnej stopy bezrobocia. 
Według naszych szacunków, na koniec 
roku stopa bezrobocia rejestrowanego 
wyniesie 9,0%. Problemy ze znalezieniem 
pracowników będą zatem narastać, 
a mogą być dodatkowo wzmocnione 
przez spadek aktywności zawodowej 
kobiet powiązany z wprowadzeniem 
programu Rodzina 500+. Wydaje się, że 
w najbliższym czasie rynek pracy będzie 
rynkiem pracownika. 

Z tego też między innymi powodu 
Rada Polityki Pieniężnej nie powinna 
obniżać stóp procentowych, pomimo 
przedłużającej się def lacji w polskiej 
g o s p o d a r ce .  U t r z y m u j ą c y  s i ę 
wzrost gospodarczy, w po łączeniu 
z perspektywą stopniowego narastania 
pres j i  p ł acowe j  będą spr z y ja ł y 
stabilizacji stóp procentowych. 

   Grzegorz Maliszewski
Główny Ekonomista 

Bank Millennium

z pr zeznaczeniem na częściową 
sp ł a t ę  k r ed y tu  ud z i e lonego 
pr zez Bank Mil lennium. Jednym 
z warunków otr zymania premii 
technologicznej jest dostarczenie 
wraz z wnioskiem o dof inansowanie 
promesy kredytu. W związku z tym, 
iż nabór rozpocznie się już w lipcu 
br., zachęcamy do skontaktowania 
się z doradcą w celu us talenia 
warunków uzyskania promesy.

Prezentacja handlowa. Niniejsza publikacja nie stanowi porady. 
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