
22 M. B³a¿ejowskaSTOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU
Roczniki Naukowe l  tom  VII  l� zeszyt 1

Ma³gorzata B³a¿ejowska
Politechnika Koszaliñska w Koszalinie

ZNACZENIE PROGRAMU PHARE 2001 W ROZWOJU
PRZEDSIÊBIORSTW NA OBSZARACH WIEJSKICH

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

THE ROLE OF PHARE 2001 PROGRAMME
FOR THE DEVELOPMENT ENTERPRISES IN RURAL AREAS

WESTERN POMERANIA VOIVODSHIP

S³owa kluczowe: ma³e i �rednie przedsiêbiorstwa, obszary wiejskie, PHARE 2001
Key words: small and medium enterprises, rural areas, PHARE 2001

Synospis. Przeanalizowano znaczenie programu PHARE 2001 dla ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw funkcjo-
nuj¹cych na terenie gmin wiejskich na przyk³adzie woj. zachodniopomorskiego. Celem pomocy jest wzmocnie-
nie pozycji oraz potencja³u konkurencyjnego  podmiotów gospodarczych. Niestety wsparcie w ramach tego
funduszu nie odgrywa istotnej roli dla rozwoju przedsiêbiorczo�ci na obszarach wiejskich. Jak wynika z badañ po
�rodki siêgaj¹ przede wszystkim podmioty gospodarcze maj¹ce siedzibê  na terenie du¿ych miast.

Wstêp
Przyspieszenie wielofunkcyjnego rozwoju wsi wymaga wsparcia zewnêtrznego, bowiem

sama wie� i rolnictwo nie s¹ w stanie wytworzyæ wystarczaj¹cych �rodków dla zapewnienia
trwa³ego, zintegrowanego rozwoju, zapewniaj¹cego systematyczne zmniejszanie luki cywiliza-
cyjnej miêdzy terenami wiejskimi a miastem [Drygas 2000]. Programy przedakcesyjne, a po
akcesji strukturalne stanowi¹  fundusze najbardziej znacz¹ce dla rozwi¹zywania problemów
rozwoju regionalnego. Unijne wsparcie zmierza do: uzyskania stabilizacji i dodatkowych �róde³
dochodów dla mieszkañców obszarów wiejskich, likwidacji bezrobocia, rozwoju sektora us³ug
i polepszenia dostêpu do us³ug na obszarach wiejskich, oraz zró¿nicowania i zmiany kierunków
produkcji. Jednym z wielu programów przyczyniaj¹cych siê w wiêkszym lub mniejszym stopniu
do rozwoju przedsiêbiorstw równie¿ na obszarach wiejskich jest przedakcesyjny fundusz PHARE
II dzia³aj¹cy w Polsce latach 2001-2006 w  kilku edycjach pod inn¹ nazw¹ (PHARE: 2000, 2001,
2002 i 2003). W wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich podstawow¹ rolê odgrywaj¹
ma³e i �rednie przedsiêbiorstwa (MSP). Ma³e przedsiêbiorstwa funkcjonuj¹ce na obszarach
wiejskich nie zdaj¹ sobie czêsto sprawy z istnienia ogromnej luki konkurencyjnej i technolo-
gicznej, jaka dzieli je od firm z UE [K³odziñski 2004]. Dzia³ania w ramach poszczególnych kom-
ponentów  funduszu PHARE s¹ bardzo pomocne dla rozwoju MSP, gdy¿ mog¹ u³atwiæ eksport,
podnie�æ wydajno�æ oraz przygotowaæ do dzia³ania na rynku zjednoczonej Europy.  Programy
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te stanowi¹ wa¿ny materia³ poznawczy o mo¿liwo�ciach implementacji kolejnych tego typu
dzia³añ wspieraj¹cych rozwój przedsiêbiorczo�ci na obszarach wiejskich.

Celem artyku³u jest ukazanie na podstawie danych z Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego (ZARR) w Szczecinie wykorzystania �rodków w ramach programu PHARE 2001
przeznaczonych dla MSP na terenach gmin wiejskich województwa zachodniopomorskiego.

Wsparcie w ramach programu PHARE 2001 SSG
Program PHARE SSG funkcjonowa³ od 07.2003 do 05.2004 r. i s³u¿y³ zmniejszaniu nierówno-

�ci w poziomie rozwoju regionów. W jego ramach realizowane s¹ projekty maj¹ce na celu
zwiêkszenie aktywno�ci gospodarczej (szczególnie przez rozwijanie infrastruktury niezbêdnej
do prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej) oraz rozwi¹zywanie problemów spo³ecznych, zw³asz-
cza dziêki walce z bezrobociem przez tworzenie nowych miejsc pracy [Wieliczko 2003]. Wnio-
skodawcy ubiegaj¹cy siê o wsparcie w ramach PHARE musz¹ spe³niæ jedno z podstawowych
kryteriów � byæ ma³ym lub �rednim przedsiêbiorc¹ zgodnie z ustaw¹ Prawo dzia³alno�ci go-
spodarczej (Dz.U. z 1999 Nr 101, poz. 1178) dla wcze�niejszych edycji i   ustaw¹ o swobodzie
dzia³alno�ci gospodarczej (Dz.U. z 2004 Nr 173, poz.1870); spe³niaæ warunki, o których mowa
w Za³¹czniku I do Rozporz¹dzenia Komisji Europejskiej Nr 70/2001 z 12.01.2001 r. w sprawie
stosowania art. 87   i 88 Traktatu ustanawiaj¹cego Wspólnotê Europejsk¹ do pomocy pañstwa
dla ma³ych i �rednich przedsiêbiorców (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001, str.33-42) oraz nie prowa-
dziæ dzia³alno�ci zwi¹zanej z produkcj¹, przetwórstwem lub promocj¹ produktów wymienio-
nych w powy¿szym Za³¹czniku. Pozosta³e kryteria zamieszczone s¹ w dokumencie � Wytyczne
dla wnioskodawców [PARR 2003]. Funkcja agencji wdra¿aj¹cej dla programu zosta³a powierzo-
na Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Na szczeblu regionalnym odpowiedzialno�æ za
przygotowanie i wdra¿anie  programu spoczywa na zarz¹dzie województwa [Kierzkowski 2000].

Celem programu PHARE 2001 SSG, który obejmuje swoim zasiêgiem teren ca³ego kraju  jest
stymulacja rozwoju ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw oraz tworzenie nowych miejsc pracy.
Wsparcie ma zwiêkszyæ ich konkurencyjno�æ i efektywno�æ na rynku. Pomoc jest przeznaczo-
na na inwestycje i us³ugi doradcze. Wnioski o dofinansowanie musz¹ byæ starannie przygoto-
wane � nale¿y w nich udowodniæ, ¿e �rodki unijne przyczyni¹ siê do poprawy konkurencyjno-
�ci firmy i zwiêksz¹ jej innowacyjno�æ. Programy dofinansowane w ramach  funduszu PHARE
2001 SSG s¹ realizowane za po�rednictwem  czterech komponentów.

Program Rozwoju Przedsiêbiorstw
 Celem strategicznym projektu jest stworzenie warunków dla osi¹gniêcia wiêkszej spójno-

�ci gospodarczej i spo³ecznej przez  rozwój ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw. Program oferuje
przedsiêbiorcom dofinansowanie w wysoko�ci 60% kosztów netto us³ug doradczych zwi¹za-
nych m.in. z: marketingiem i rozwojem rynku, zarz¹dzaniem, rozwojem zasobów ludzkich w
firmie i szkoleniem pracowników, finansami i rachunkowo�ci¹, systemami jako�ci, planowaniem
strategicznym i nowymi technologiami. Dotacja przyznana na ka¿dy projekt nie mo¿e byæ mniejsza
ni¿ 500 euro, a suma wszystkich dotacji nie mo¿e przekroczyæ  5 tys. euro. Aplikacja jest
sk³adana w województwie, w którym znajduje siê siedziba przedsiêbiorstwa. W woj. zachodnio-
pomorskim wsparcie w ramach tego programu (tab. 1) uzyska³o 15 firm.

Przewaga wniosków z gmin miejskich (66%) zwi¹zana by³a z opracowaniem i wdro¿eniem
strategii: w tym sze�æ wniosków dotyczy³o strategii rozwoju przedsiêbiorstwa, trzy z nich
wi¹za³y siê ze strategi¹ organizacyjn¹ i jeden dotyczy³ strategii promocji. Strategia przedsiê-
biorstwa to jego naczelna orientacja gospodarcza, spo³eczna i ekonomiczna wyra¿aj¹ca zasad-
niczy kierunek dzia³ania.  Z dofinansowania na opracowanie studium wykonalno�ci inwestycji
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skorzysta³y trzy firmy. Ocen¹
swojej pozycji konkurencyjnej,
przy mo¿liwo�ci skorzystania z
unijnej dotacji,   by³y zaintereso-
wane tylko dwa podmioty gospo-
darcze. Na uwagê zas³uguje fakt,
¿e w 2004 roku,  podczas trzeciej i
czwartej edycji programu, skorzy-
sta³o oko³o trzy razy wiêcej firm
(11), ani¿eli w dwóch pierwszych
transzach, co mo¿e �wiadczyæ  o
stopniowym wzro�cie zaintereso-
wania oferowan¹ pomoc¹. Z analizy wniosków wynika, ¿e wiêkszo�æ z nich  (60%)  z³o¿y³y
podmioty  maj¹ce swoj¹ siedzibê w Szczecinie. Tylko dwa podmioty funkcjonuj¹ce na obsza-
rach wiejskich uzyska³y dofinansowanie na opracowanie kompleksowej strategii rozwoju. Spó³ka
z Dobrej Szczeciñskiej   otrzyma³a dofinansowanie w kwocie 4525,47 euro, a Centrum Logistyki
Produktów Mro¿onych z Radziszewa  w kwocie 3478,15 euro.

Program Rozwoju Przedsiêbiorstw Eksportowych
Celem programu jest zmniejszenie poziomu bezrobocia, wspieranie regionów w osi¹ganiu

lepszych rezultatów w tworzeniu nowych miejsc pracy, a co za tym idzie umo¿liwienie osi¹gniê-
cia wiêkszej spójno�ci gospodarczej i spo³ecznej w warunkach restrukturyzacji gospodarczej.
Fundusz przeznaczony jest dla firm eksportuj¹cych i potencjalnych eksporterów. W ramach
programu dofinansowane s¹ us³ugi doradcze w stopniu do 60% kosztów netto, zwi¹zane z
tworzeniem i wdra¿aniem indywidualnych planów rozwoju eksportu firmy. Przedsiêbiorstwo
mo¿e ubiegaæ siê o dotacjê m.in. na: badanie rynku, udzia³ w targach i misjach handlowych,
opracowanie i wydawanie materia³ów promocyjnych oraz poszukiwanie partnerów. Maksymal-
na kwota dotacji wynosi 5 tys. euro. Z szansy rozwoju przedsiêbiorstwa, z my�l¹ o rozszerzeniu
rynku zbytu poza granice Polski, za po�rednictwem dofinansowania z funduszu PHARE 2001
skorzysta³y w woj. zachodniopomorskim  24 podmioty gospodarcze (tab. 2). Dok³adnie po³owa
z nich (50%) pochodzi ze stolicy regionu.

Zdecydowana wiêkszo�æ  wniosków (71%) dotyczy³a uczestnictwa w zagranicznych tar-
gach bran¿owych, natomiast 29% aplikacji zwi¹zana by³a z promocj¹ firmy i jej produktów.
Je¿eli chodzi o lokalizacjê dotowanych przedsiêwziêæ dominowa³y kraje najbli¿ej s¹siaduj¹ce.
Wiêkszo�æ beneficjentów (62%) postanowi³a wystawiæ swoj¹ ofertê w Niemczech, 13% na
Ukrainie oraz po 8% na Litwie i w Rosji. Pojedyncze wnioski dotyczy³y mo¿liwo�ci nawi¹zania
wspó³pracy z kontrahentami w
Czechach, Anglii i Estonii. Z firm
maj¹cych swoj¹ siedzibê na tere-
nie badanych gmin tylko 4 wyst¹-
pi³y z wnioskiem o wsparcie. W
dwóch pierwszych edycjach
udzia³ wziê³y tylko dwie firmy �
na  podkre�lenie  zas³uguje fakt,
¿e  mia³y one swoj¹ siedzibê na
obszarach wiejskich. W�ród
wnioskodawców, przedsiêbior-
stwo zajmuj¹ce siê produkcj¹ ele-

ujowzoRumargorPhcamarweinawosnanifoD.1alebaT
-romopoindohcaz.joww1002ERAHPwtsroibêisdezrP

miks

nimreT
ijcyde

abzciL
wóksoinw

wóksoinwabzciL
hciksjeiwnimgz

atowK
]orue[ijcatod

3002.90.8
3002.11.21
4002.10.21
4002.30.51

1
3
5
6

0
2
0
0

05,0074
52,48621
54,80641
00,87811

hcynaksyzuhcynadeiwatsdopanensa³weinawocarpo:o³dór�
.einicezczSwRRAZz

ujowzoRumargorPhcamarweinawosnanifoD.2alebaT
-az.joww1002ERAHPhcywotropskEwtsroibêisdezrP

miksromopoindohc

nimreT
ijcyde

abzciL
wóksoinw

wóksoinwabzciL
hciksjeiwnimgz

ijcatodatowK
]orue[

3002.70.82
3002.90.51
3002.11.71
4002.10.61

1
1
41
8

1
1
1
2

13,3735
00,2151
37,82627
07,92233

hcynaksyzuhcynadeiwatsdopanensa³weinawocarpo:o³dór�
.einicezczSwRRAZz



25Znaczenie programu Phare 2001  w rozwoju przedsiêbiorstw na obszarach wiejskich

mentów drewnianych z Osiny wykaza³o szczególn¹ aktywno�æ i a¿ dwukrotnie uzyska³o dofi-
nansowanie w I edycji  w kwocie 5373 euro na uczestnictwo w targach w Bad Salzuflen i w III
edycji 3682,50 euro na uczestnictwo w miêdzynarodowych targach mebli w Kijowie. Dziêki
takiej postawie przy znacznie mniejszych nak³adach zwiêksza siê prawdopodobieñstwo rozwo-
ju firmy i pozyskania nowych kontrahentów na rynku europejskim. Poza tym firma z Charzyna
otrzyma³a dotacjê w kwocie 1512 euro na kojarzenie partnerów na rynku rosyjskim i ukraiñskim.
W ostatniej transzy 2 podmioty uzyska³y dofiansowanie w kwocie ok. 3 tys. euro na udzia³ w
targach na terenie Niemiec � spó³ka budowlana z Dobrej Szczeciñskiej i firma rodzinna z Trze-
bie¿y. £¹cznie przedsiêbiorstwa maj¹ce siedzibê na obszarach wiejskich uzyska³y  16 577,3
euro, co stanowi zaledwie 7% kwoty jaka przypad³a wszystkim beneficjentom tego programu.

Program Rozwoju Przedsiêbiorstw Internetowych
Zadaniem funduszu jest wspó³finansowanie kosztów realizacji dzia³añ zwi¹zanych z utwo-

rzeniem nowych przedsiêbiorstw lub podjêciem czynno�ci opartych na komercyjnym wykorzy-
staniu internetu. W ramach tego
projektu dofinansowane s¹ us³u-
gi doradcze zwi¹zane z rozwojem
firmy � do 60% kosztów, ale nie
wiêcej ni¿ 5 tys. euro. Z mo¿liwo-
�ci rozwoju firm internetowych
skorzysta³y w woj. zachodniopo-
morskim ³¹cznie 22 podmioty go-
spodarcze (tab. 3).  Spo�ród nich
zdecydowana wiêkszo�æ (72%)
pochodzi³a ze Szczecina.

W przypadku tego kompo-
nentu projekty by³y bardzo zró¿-
nicowane i dotyczy³y np.: inter-
netowego banku fotografii,

ksiêgarni oraz  galerii internetowej, systemu szkoleñ on-line, internetowego systemu zarz¹dza-
nia hotelami oraz stworzenia komercyjnej sieci dostêpu do internetu. Kwota dotacji równie¿
by³a zró¿nicowana i wynosi³a od 171 euro na internetowy system sprzeda¿y, dystrybucji, ser-
wisu i rozliczeñ dealerskich do 5000 euro na rozwój afiliacyjnego (partnerskiego) internetowe-
go systemu  sprzeda¿y us³ug i towarów. Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e tylko 3 wnioski (14%)
pochodzi³y z terenu gmin wiejskich. Niestety równie¿ wysoko�æ dofinansowania nie by³a wy-
soka w porównaniu z projektami pochodz¹cymi z du¿ych o�rodków. Firma z Dobrej Szczeciñ-
skiej uzyska³a dofinansowanie w kwocie 1560 euro na stworzenie internetowego systemu sprze-
da¿y, natomiast firma  z Przec³awia 1180 euro. Jedynie przedsiêbiorstwo z Tanowa uzyska³o
dofinansowanie w kwocie 4912,68 euro na stworzenie internetowej bazy firm morskich.  £¹cznie
podmioty te partycypowa³y w zaledwie 1/10 kwoty przeznaczonej na dofinansowanie przedsiê-
biorstw interentowych.

Krajowy Fundusz Dotacji Inwestycyjnych
Jest to jedyny program, w ramach którego s¹ przyznawane dotacje na zakup nowych ma-

szyn i urz¹dzeñ, sprzêtu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz �rodków transportu.
Dotacja na zakup pojedynczego �rodka trwa³ego nie mo¿e przekraczaæ 30 tys. euro, a ca³ego
projektu 50 tys. euro. Dofinansowanie mo¿e wynosiæ maksymalnie 25% kosztów kwalifikowa-
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nych inwestycji. Pozosta³a czê�æ
wydatków musi byæ sfinansowa-
na przez wnioskodawcê, przy
czym mo¿e to byæ kredyt banko-
wy. Jak wynika z danych zamiesz-
czonych w tabeli 4, program ten
cieszy³ siê najwiêksz¹ popularno-
�ci¹ w�ród beneficjentów.

Na terenie woj. zachodniopo-
morskiego dofinansowanie uzy-
ska³o a¿ 98 podmiotów gospodar-
czych. Jedynie w tym programie
nie ma przewagi wniosków pocho-
dz¹cych ze  Szczecina (37%).  W przypadku firm z gmin wiejskich 16 wniosków uzyska³o
dofinansowanie na ³¹czn¹ kwotê 387 056,48 euro, co stanowi 15% kwoty przeznaczonej dla
podmiotów z ca³ego województwa � co prawda nie jest to wynik imponuj¹cy, ale w porównaniu
z aktywno�ci¹ w poprzednich komponentach programu godny uwagi.

Najwiêkszy wp³yw na zwiêkszenie zatrudnienia maj¹ inwestycje zwi¹zane z modernizacj¹ par-
ku maszynowego, co przyczynia siê do poprawy jako�ci oferowanych produktów i zwiêkszenia
produkcji, w wyniku czego nastêpuje rozszerzenie rynków zbytu. Je¿eli chodzi o analizê wnio-
sków na terenie badanych gmin zdecydowana wiêkszo�æ z nich (80%), podobnie jak w skali
ca³ego województwa, zwi¹zana by³a w³a�nie z zakupem nowych maszyn. Przedsiêbiorstwa  z
Kobylanki, Tanowa i Nowego Czarnowa uzyska³y maksymalne  dofinansowanie w kwocie 50 tys.
euro na rozwój przedsiêbiorstwa, co oznacza, ¿e poczynione nak³ady oscyluj¹ wokó³  200 tys.
euro. Inwestycje by³y bardzo zró¿nicowane nie tylko pod wzglêdem cenowym, ale i funkcjonal-
nym � dotyczy³y zakupu np. urz¹dzeñ do produkcji paliwa ekologicznego (Nowe Czarnowo), linii
produkuj¹cej jednorazowe ekologiczne naczynia medyczne (Pilchowo), maszyny do powlekania
ziaren zbó¿ (Barnis³aw),  linii do produkcji pierogów (Mielno),  wyposa¿enia stanowiska produkcji
wi¹zarów drewnianych i pi³y do ciêcia k¹towego (Mielêcin),  maszyny  t³ocz¹cej wraz z urz¹dze-
niami towarzysz¹cymi (Lubczyna) czy te¿ uruchomienia produkcji brykietu (Widuchowa). Przed-
siêbiorstwo prowadz¹ce us³ugi transportowe  z  Biesiekierza uzyska³o dotacjê na zakup �rodka
transportu, natomiast firma handlowa z Brzeska na zakup ci¹gnika siod³owego i naczepy ch³odni-
czej. Dwa nadmorskie o�rodki wczasowe   uzyska³y dofinansowanie na zakup nowych mebli i
urz¹dzeñ. Tylko jeden  podmiot gospodarczy z terenu badanych gmin postanowi³ unowocze�niæ
wyposa¿enie swojego biura, zakupuj¹c  sprzêt komputerowy.  Wszyscy przedsiêbiorcy argumen-
towali w z³o¿onych aplikacjach, ¿e przedsiêwziêcia te  w sposób znaczny przyczyni¹ siê do
rozwoju firm, a tym samym do poprawy sytuacji na lokalnym rynku pracy.

Wnioski
1. Z analizy mo¿liwo�ci i bogatej ró¿norodno�ci dzia³añ Programu   PHARE 2001 SSG dla MSP

teoretycznie wynikaj¹ mo¿liwo�ci  rozwoju ma³ych przedsiêbiorstw na obszarach wiejskich,
jednak w praktyce z dofinansowania skorzysta³y przede wszystkim firmy �rednie � znane i
licz¹ce siê nie tylko na rynku lokalnym, maj¹ce swoj¹ siedzibê g³ównie w  wiêkszych mia-
stach województwa, a przede wszystkim w Szczecinie.

2. Z analizy beneficjentów czterech komponentów PHARE 2001 SSG wynika, ¿e przedsiêbior-
cy z terenów  gmin wiejskich s¹ adresatami pomocy w bardzo ma³ym stopniu � sk³adaj¹
znikom¹ liczbê wniosków i partycypuj¹ w niewielkiej kwocie dofinansowania w skali ca³ego
województwa. Godnym uwagi jest fakt, ¿e niektóre z nich wykazuj¹ wiêksz¹ aktywno�æ i
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kilkakrotnie korzystaj¹ z pomocy zarówno w ramach jednego komponentu (przedsiêbior-
stwo z Osiny), jak i kilku (spó³ka z Dobrej Szczeciñskiej uzyska³a dotacjê w ramach 2 kompo-
nentów), ale s¹ to niestety tylko pojedyncze przypadki.

3. Przedsiêbiorcy o wiele chêtniej korzystali z dofinansowania na zakup inwestycji ani¿eli na
us³ugi doradcze, mimo i¿ by³y one refundowane a¿ w 60%.  �wiadczy to o tym, ¿e przedsiê-
biorstwa  przywi¹zuj¹ w zbyt ma³ym stopniu uwagê do okre�lenia np. strategii rozwoju
firmy czy te¿ nie dokonuj¹ oceny pozycji konkurencyjnej wzglêdem innych firm. We wszyst-
kich przypadkach mo¿na zauwa¿yæ stopniowy wzrost zainteresowania programem w kolej-
nych edycjach, co przejawia siê w liczbie  aplikacji, które uzyska³y dofinansowanie.

4. Wobec przedstawionej sytuacji nale¿a³oby zwróciæ wiêksz¹ uwagê na bardziej czytelny i
spójny zakres polityki rozwoju ma³ych przedsiêbiorstw w skali regionalnej i lokalnej, uwzglêd-
niaj¹c specyficzn¹ kondycjê przedsiêbiorców wiejskich, pracuj¹cych w warunkach znacz-
nie trudniejszych ni¿ firmy miejskie i maj¹cych ograniczony dostêp do informacji na temat
mo¿liwo�ci skorzystania z unijnej pomocy.
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Summary
The aim of this paper is to analyze the role of programme  PHARE 2001 in developing small and

medium enterprises for the improvement of comapnies«position and competetive potential in Western Pome-
rania voivodship. The main conclusion is that this found is important influence on the multifunctional
development and very helpful for enterprises, but does not make any changes in rural areas, beaucose only
enterprises in big town are interested in using funds proposed by the PHARE programme.
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