Załącznik nr XIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w 2013 r.

Analiza wdrażania działań powierzonych IP2 RPO WSL

1. Wstęp
W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013
przewidziano szereg instrumentów wsparcia – zarówno bezpośredniego, jak i pośredniego –
skierowanych do sektora MŚP. Ich celem jest dążenie do zwiększenia konkurencyjności
polskiej gospodarki poprzez wzmocnienie jej innowacyjności. Niniejsze opracowanie
prezentuje między innymi stan wdrażania, kierunki wsparcia, koncentrację tematyczną działań
zakładających bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw w formie dotacji. Dane zaprezentowane
poniżej obrazują stan wdrażania RPO WSL na dzień 31 grudnia 2013 r. Dofinansowanie w
formie dotacji udzielane jest przedsiębiorstwom w ramach następujących poddziałań:







Poddziałanie 1.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa,
Poddziałanie 1.2.2 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa,
Poddziałanie 1.2.3 Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP,
Poddziałanie 1.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
Poddziałanie 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego/przedsiębiorstwa,
Poddziałanie 3.2.1 Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa.

Głównym celem poddziałań 1.2.1, 1.2.2 oraz 1.2.4 jest wsparcie mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw służące osiągnięciu przez nie przewagi konkurencyjnej oraz wzrostowi
zatrudnienia. Wspierane są inwestycje bezpośrednie z zakresu rozbudowy i modernizacji
przedsiębiorstw, projekty doradcze, a także udział w targach i misjach gospodarczych.
W praktyce w ramach poddziałań 1.2.1, 1.2.2 oraz 1.2.4 są realizowane przedsięwzięcia
polegające na wzmocnieniu i rozbudowie przedsiębiorstw, takie jak: zakup maszyn i urządzeń,
wartości niematerialnych i prawnych, a także prace budowlane służące dostosowaniu
pomieszczeń do aktualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Poddziałanie 1.2.3 skierowane jest do
przedsiębiorców chcących wdrażać innowacje w swojej działalności. Dofinansowanie mogły
uzyskać przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność innowacyjną, podejmują współpracę z
instytucjami B+R bądź dokonują zakupu innowacyjnych technologii w celu wprowadzenia
nowych (ulepszonych) produktów lub usług. W ramach poddziałań 3.1.1 oraz 3.2.1
realizowane są projekty z zakresu turystyki polegające zarówno na rozbudowie i poprawie
jakości bazy noclegowej i gastronomicznej (3.1.1), jak i tworzeniu i rozbudowie infrastruktury
okołoturystycznej (3.2.1).
Wszystkie poddziałania skierowane do przedsiębiorców są wdrażane przez Śląskie Centrum
Przedsiębiorczorczości. Na bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorców w ramach wyżej
opisanych poddziałań RPO WSL przeznaczono kwotę (EFRR + budżet państwa)
235 759 911 EUR. Środki te zostały rozdysponowane między przedsiębiorców w procedurze
konkursowej. Łącznie ogłoszono 20 konkursów. Szczegółowy rozkład przedstawiono w
poniższej tabeli.
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Tabela 1 Rozkład konkursów w podziale na poddziałania
Działanie

Liczba
konkursów

w tym na projekty
targowe

1.2.1

3

2

1.2.2

3

2

1.2.3

3

0

1.2.4

5

3

3.1.1

3

0

3.2.1

3

0

Ostatni konkurs dla przedsiębiorców został ogłoszony w maju 2012 r. w ramach poddziałania
1.2.3.

2. Stan wdrażania działań skierowanych do przedsiębiorców (wsparcie bezpośrednie)
Alokacja na poddziałania skierowane do przedsiębiorców wynosi 235 759 911 EUR, w tym:
 11 254 185 EUR na poddziałanie 1.2.1,
 36 108 400 EUR na poddziałanie 1.2.2,
 62 887 140 EUR na poddziałanie 1.2.3,
 85 046 466 EUR na poddziałanie 1.2.4,
 27 608 960 EUR na poddziałanie 3.1.1,
 12 854 760 EUR na poddziałanie 3.2.1.
Procentowy udział środków przeznaczonych na poszczególne poddziałania w całościowej
kwocie środków przeznaczonych dla przedsiębiorców przedstawia poniższy wykres.
Udział % alokacji na poszczególne poddziałania RPO WSL skierowane do
przedsiębiorców
5,45% 4,77%
Poddziałanie 1.2.1
11,71%

15,32%

Poddziałanie 1.2.2
Poddziałanie 1.2.3

26,67%

36,07%

Poddziałanie 1.2.4
Poddziałanie 3.1.1
Poddziałanie 3.2.1

Według stanu na 31 grudnia 2013 r. w ramach konkursów ogłoszonych przez IP2 RPO WSL
zostało złożonych łącznie 8 682 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania
614 mln EUR (260% alokacji). Do dofinansowania zostało wybranych 3 346 wniosków na
łączną kwotę dofinansowania 234 mln EUR (99% alokacji) (wnioski o dofinansowanie
zatwierdzone przez Zarząd Województwa oraz wybrane przez Dyrektora IP2 RPO WSL do
podpisania umowy z list projektów warunkowo wybranych do dof., pomniejszone o projekty
w przypadku, których zostały rozwiązane umowy lub odstąpione od ich podpisania).
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IP2 RPO WSL podpisało z beneficjentami 3245 umów o wartości dofinansowania
224 mln EUR, co stanowi 95% alokacji. Na dzień 31 grudnia 2013 r. w ramach działań
powierzonych IP2 RPO WSL zostało zatwierdzonych 4 851 wniosków o płatność (pośrednią +
końcową). We wnioskach o płatność beneficjenci wykazali poniesienie 171 mln EUR
wydatków. Do końca 2013 r. zakończono 2651 projektów o wartości dofinansowania 154 mln
EUR (65% alokacji).
Stan wdrażania działań powierzonych IP2 RPO WSL
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Należy zwrócić uwagę, iż w trakcie procesu kontraktacji powszechnym zjawiskiem wśród
projektów realizowanych przez przedsiębiorców jest rozwiązywanie umów bądź też
odstąpienie od ich podpisania – zarówno z inicjatywy przedsiębiorcy, jak i Śląskiego Centrum
Przedsiębiorczości. Główną tego przyczyną są problemy ze zgromadzeniem właściwej
dokumentacji, błędy podczas realizacji projektu, niezłożenie wniosków o płatność przez
beneficjenta. Poniżej przedstawiona została liczba i wartość umów podpisanych, rozwiązanych
oraz projektów względem których odstąpiono od podpisania umowy o dofinansowanie.
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Liczba oraz wartość dofinansowania w umowach podpisanych,
roziązanych oraz przy odstapieniach od podpisania umowy
EUR
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podpisania umowy
liczba

% alokacji przeznaczonej na działania powierzone IP2 RPO WSL

Alokacja

100%
235 mln EURO
260%
614 mld EURO

Złożone wnioski o dof.
(wartość dofinansowania)
Wnioski wybrane do dof.
(wartość dofinansowania)

99%
234 mln EURO

Podpisane umowy
(wartość dofinansowania)

95%
223 mln EURO

Zatwierdzone wnioski o
płatność
(wartość dofinansowania)
Zakończone projekty
(wartość dofinansowania)

73%
171 mln EURO
65%
154 mln EURO

Poniżej na wykresie przedstawiono postęp finansowy we wdrażaniu poddziałań skierowanych
do przedsiębiorców w oparciu o dane pochodzące z SIWIZ RPO WSL (podpisane umowy
o dofinansowanie uwzględniające protokoły czyszczące) i KSI SIMIK 2007-2013 (środki
certyfikowane i poświadczone przez IC). Prezentowane wartości odpowiadają środkom UE.
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3. Rozmieszczenie terytorialne projektów przedsiębiorców realizowanych w ramach RPO
WSL
3.1 Subregiony
W niniejszym opracowaniu przeanalizowano ukierunkowanie terytorialne wsparcia ze względu
na siedzibę beneficjenta uwzględniając dane dotyczące umów i wniosków o płatność. Najwięcej
umów podpisano w subregionie centralnym – 1830 na kwotę dofinansowania 124,19 mln EURO.
Liczba oraz wartość dofinansowania w przypadku podpisanych umów dla subregionu północnego
i zachodniego są zbliżone i wynoszą odpowiednio: - subregion północny 408 podpisane umowy,
wartość dofinansowania 23,36 mln EURO - subregion zachodni 337 podpisanych umów na wartość
dofinansowania 20,30 mln EURO. W subregionie południowym podpisano 601 umów o wartości
dofinansowania 48,25 mln EURO. Wśród podpisanych z beneficjentami umów 69 dotyczyły
projektów złożonych przez przedsiębiorców, którzy posiadają firmy zarejestrowane poza obszarem
województwa śląskiego. Świadczy to o tym, że RPO WSL przyciąga nowe podmioty gospodarcze do
inwestowania na terenie woj. śląskiego. Wartość dofinansowania dla tych projektów wynosi 7,75 mln
EURO.
Podpisane umowy o dofinansowanie
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Większość umów została podpisana z przedsiębiorcami posiadającymi siedzibę na terytorium
subregionu centralnego – 56% wszystkich umów. Podmioty posiadające siedzibę poza
województwem śląskim realizują 2% umów – na pozostałe 42% stanowią projekty realizowane przez
przedsiębiorstwa z subregionów południowego, północnego oraz zachodniego.
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Liczba podpisanych umów
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Ze względu na dużą liczbę złożonych wniosków, a w konsekwencji dużą wartość podpisanych umów,
najwięcej środków wypłacono w subregionie centralnym 84,86 mln EURO. Pozostałe subregiony
otrzymały łącznie 69,83 mln EURO.
Zakończone projekty
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Na potrzeby niniejszego opracowania, przeanalizowano jaki procent zakontraktowanego
dofinansowania, został wypłacony beneficjentom w poszczególnych subregionach. Powyższa analiza
wskazuje, że poziom wydatkowania zakontraktowanych środków jest podobny we wszystkich
subregionach woj. śląskiego z niewielką dominacją subregionów południowego i północnego, w
których wypłacono 69% przyznanych dotacji. Najwolniej realizowane i rozliczane są projekty
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beneficjentów posiadających siedzibę poza woj. śląskim, gdzie wypłacono zaledwie 39%
przyznanych środków.
Wypłacone środki jako procent przyznanego w umowie
dofinansowania
68%
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73%

południowy
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45%

poza woj. śląskim

Biorąc pod uwagę wartość dofinansowania w podpisanych umowach można wyznaczyć kwotę
dotacji przypadającą na jedno przedsiębiorstwo z sektora MŚP. Najwyższa kwota dofinansowania
przypada na projekty beneficjentów mających siedzibę w subregionie południowym (655,72 EUR).
W pozostałych subregionach kwoty dotacji przypadających na jedno przedsiębiorstwo są do siebie
bardzo zbliżone. W subregionie centralnym ta kwota wynosi 444,30 EUR. Subregion centralny nie
jest w tym przypadku dominujący biorąc pod uwagę liczbę przedsiębiorców z sektora MŚP
zlokalizowanych na tym obszarze.
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Analizując wartości średnie dla umów i zakończonych projektów najwyższą średnią wartość projektu
(310 tys. EUR) mają przedsięwzięcia realizowane przez beneficjentów, którzy posiadają siedzibę
firmy poza obszarem woj. śląskiego. Wśród subregionów woj. śląskiego pod względem średniej
wartości podpisanych umów dominuje subregion południowy (212 tys. EUR), w subregionach
północnym i zachodnim obserwuje się zbliżone wartości (odpowiednio 139 tys. EUR i 152 tys. EUR).
Dla subregionu centralnego średnia wartość podpisanych umów wynosi 173 tys. EUR. Analizując
wnioski o płatność, obserwuje się tak jak w przypadku umów, najwyższą ich średnią wartość dla
beneficjentów mających zarejestrowaną działalność poza woj. śląskim. Z regionów woj. śląskiego
dominuje subregion południowy (188 tys. EUR), w subregionie centralnym średnia wartość
projektów wynosi 143 tys. EUR, w zachodnim 130 tys. EUR, a w północnym 118 tys. EUR.
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Średnie wartości dla umów i wniosków o płatność w subregionach woj.
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Średnie wartości dofinansowania podpisanych umów i zakończonych projektów w podziale na
subregiony przedstawia poniższy wykres. Podobnie jak w przypadku wartości umów i wypłaconych
wniosków o płatność dominują projekty realizowane przez przedsiębiorstwa spoza województwa
śląskiego, natomiast najniższą wartość średnią dofinansowania mają projekty realizowane
w subregionie północnym.
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Średnie wartości dofinansowania dla umów i wniosków o płatność
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3.2 Powiaty
Na potrzeby niniejszego opracowanie dokonano analizy danych dotyczących liczby i wartości
podpisanych umów oraz wniosków o płatność w podziale na powiaty, w których zlokalizowana jest
siedziba beneficjenta. Liczbę oraz wartość dofinansowania podpisanych umów dla Priorytetu I i III
w podziale na powiaty przedstawiają poniższe wykresy.
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Jak wynika z powyższych wykresów w ramach Priorytetu I (projekty inwestycyjne
i innowacyjne) największą kwotę dofinansowania – 17,46 mln EUR uzyskały przedsiębiorstwa
z powiatu m. Katowice (282 firmy). Na kolejnych miejscach plasują się powiat m. Częstochowa
(228 projektów na kwotę dofinansowania 9,37 mln EUR), powiat m. Gliwice (228 projektów
na kwotę dofinansowania 13,16 mln EUR) oraz powiat m. Bielsko-Biała (223 projektów na
kwotę dofinansowania 15,28 mln EUR). Najmniej wsparcia w ramach Priorytetu I trafiło do
powiatów rybnickiego (16 projektów na kwotę dofinansowania 1,68 mln EUR) oraz m, Ruda
Śląska (30 projektów na łączną kwotę 2,09 mln EUR). W ramach Priorytetu III najskuteczniej
pozyskiwały wsparcie przedsiębiorstwa z powiatu cieszyńskiego (37 projekty na łączną kwotę
dofinansowania 4,47 mln EUR) oraz przedsiębiorstwa posiadające siedzibę poza
województwem śląskim (46 projekty na kwotę dofinansowania 5,04 mln EUR). Najmniej
natomiast wsparcia w obszarze turystyki trafiło do powiatu rybnickiego (1 projekt na kwotę
dofinansowania 50 tys. EUR).
Na obszarze woj. śląskiego najwięcej projektów finansowanych w ramach działania/poddziałań
powierzonych ŚCP realizowanych jest w powiatach grodzkich (miasta na prawach powiatu).
Liderem jest: powiat m. Katowice, w którym wsparcie otrzymało 294 projektów na kwotę
dofinansowania 18,5 mln EURO. Na drugim miejscu pod względem liczby podpisanych umów
znajduję się m. Bielsko-Biała, w którym zostało dofinansowanych 250 projektów na kwotę 18
mln EURO. Kolejnym powiatem jest m. Gliwice, w którym przedsiębiorcy podpisali
podpisano 244 umów na kwotę dofinansowania 14,8 mln EURO. Aktywni przedsiębiorcy są
również w powiecie cieszyńskim, bielskim, m. Częstochowa, m. Sosnowiec, w każdym
dofinansowanie otrzymało ponad 100 projektów. Najmniej projektów realizowanych jest w
powiecie rybnickim i m. Jastrzębie Zdrój. W powiecie rybnickim zawarto tylko 17 umów na
kwotę dofinansowania 1,7 mln EURO.
Wśród podpisanych umów 44 dotyczyły projektów złożonych przez przedsiębiorców, którzy
posiadają firmy zarejestrowane poza obszarem województwa śląskiego. W dużej mierze są to
firmy zarejestrowane w sąsiednich województwach: małopolskim i świętokrzyskim jak
również przedsiębiorcy mający siedzibę w powiecie - m. st. Warszawa.
Na poniższych mapach przedstawiono rozkład terytorialny realizowanych projektów
w podziale na powiaty uwzględniając miejsce siedziby beneficjenta.
Na poniższych mapkach przedstawiono rozkład terytorialny realizowanych projektów w
podziale na powiaty uwzględniając miejsce siedziby beneficjenta.
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Liczba projektów realizowanych w ramach działania/poddziałań powierzonych
IP2 RPO WSL w podziale na powiaty
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Wartość dofinansowania projektów realizowanych w ramach działania/poddziałań
powierzonych IP2 RPO WSL w podziale na powiaty
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4. Charakterystyka projektów przedsiębiorców realizowanych z udziałem środków RPO
WSL
4.1 Typy projektów
Projekty realizowane przez przedsiębiorców w ramach RPO WSL można podzielić na trzy typy:
inwestycyjne (zarówno o charakterze innowacyjnym jak i mające na celu podniesienie konkurencyjność
przedsiębiorstw z sektora MŚP), doradcze i targowe. Należy zwrócić uwagę, iż wysokość maksymalnej
kwoty dofinansowania uzależniona jest od typu projektu oraz wielkości beneficjenta:
 maksymalna kwota dofinansowania projektów inwestycyjnych dla mikroprzedsiębiorstw wynosi
200 000 PLN (47 685 EUR);
 maksymalna kwota dofinansowania projektów inwestycyjnych dla małych i średnich
przedsiębiorstw wynosi 750 000 PLN (178 818 EUR);
 maksymalna kwota dofinansowania projektów targowych wynosi 50 000 PLN (11 921 EUR),
a projektów dotyczących udziału w misjach zagranicznych 20 000 PLN (4 768 EUR)(projekty
ujęte w poniższych analizach jako targowe);
 maksymalna kwota dofinansowania projektów doradczych wynosi 30 000 PLN (7 153 EUR).
Zestawiając liczbę podpisanych umów w poszczególnych regionach z podziałem na typy projektów,
obserwuje się dominację projektów inwestycyjnych, na drugim miejscu znajdują się projekty targowe,
najmniej umów zawarto na realizację projektów o charakterze doradczym. Sumarycznie podpisano
24 umowy na projekty o charakterze doradczym.
Zawarte umowy według typu projektów w podziale na subregiony
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Biorąc pod uwagę liczbę podpisanych umów dla poszczególnych typów projektów jako procent łącznej
liczby umów, obserwuje się, że najwięcej umów zostało podpisanych dla projektów inwestycyjnych
(70%), projekty targowe stanowią 29%, a doradcze 1% ogólnej liczby podpisanych umów.

17

Zawarte umowy według typów projektów (liczba)
targi
29%

doradztwo
1%

inwestycje
70%

Podpisane dotychczas umowy w ujęciu wartościowym (EFRR+ dofinansowanie z budżetu państwa)
dotyczyły przede wszystkim projektów inwestycyjnych - 98,01% ogólnej wartości dofinansowania
podpisanych umów. Projekty doradcze i targowe stanowią w sumie 1,99 % ogólnej wartości
dofinansowania zawartych umów.
Zawarte umowy w ujęciu wartościowym według typów projektów
doradztwo
0,10%

targi
1,89%

inwestycje
98,01%

Analizując wielkość środków wypłaconych dla poszczególnych typów projektów, obserwuje się taką
samą tendencję, jaka ma miejsce w przypadku zawartych umów. Do dnia 31 grudnia 2013 r. największe
wsparcie otrzymały projekty inwestycyjne. W subregionie centralnym jest to wartość 82 mln EUR, w
południowym 34 mln EUR, w północnym i zachodnim odpowiednio 15 mln EUR i 13 mln EUR.
Projekty inwestycyjne beneficjentów spoza woj. śląskiego otrzymały 3 mln EUR dofinansowania. Na
projekty doradcze została wypłacona łączna kwota dofinansowania 206 tys. EUR, a na targowe ok.
4,2 mln EUR.
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4.2 Kategorie interwencji
Projekty realizowane przez przedsiębiorców w ramach RPO WSL dotyczyły następujących kategorii
interwencji:
 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań
i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące
ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)
 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw
 04 Wspieranie na rzecz rozwoju B+R, w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług
związanych z B+R w ośrodkach badawczych).
W skład kategorii interwencji 08 wchodzą zarówno projekty targowe, jak i o charakterze
inwestycyjnym. Projekty z obszaru wsparcia 07 są projektami inwestycyjnymi o wysokim potencjale
innowacyjności, kategoria interwencji 05 dotyczy projektów doradczych. Natomiast w skład kategorii
interwencji 04 wchodzą projekty inwestycyjne dotyczące podjęcia lub rozwoju działalności B+R w
MŚP. Indykatywna alokacja przeznaczona na poszczególne kategorie interwencji w ujęciu procentowym
przedstawia się następująco:
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% alokacji przeznaczonej na poszczególne kategorie interwencji
05 Usługi w
zakresie
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0,17%

04 Wspieranie
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MŚP (przez dostęp
do usług B+RT w
centrach badań)
0,11%

07 Inwestycje w
przedsiębiorstwa
bezpośrednio związane
z dziedziną badań i
innowacji

26,48%

08 Inne inwestycje
w
przedsiębiorstwa
73,24%

Udział procentowy projektów według kategorii interwencji w ujęciu wartościowym dla zawartych
umów przedstawia poniższy wykres:
Zawarte umowy (wartość dofinansowania) według kategorii
interwencji
04
0,12%

05
0,10%

07
27,35%

08
72,43%

Analizując liczbę podpisanych umów w poszczególnych regionach z podziałem na kategorie
interwencji, można zauważyć we wszystkich regionach dominację projektów z kategorii interwencji 08
czyli Inne inwestycje w przedsiębiorstwa (1505 zawartych umów w subregionie centralnym). We
wszystkich subregionach na drugim miejscu znajdują się projekty należące do kategorii interwencji 07
Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji, przy znikomym
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udziale projektów z kategorii interwencji 04 Wspieranie na rzecz rozwoju B+R, w szczególności w MŚP
(6 podpisanych umów w subregionie centralnym oraz 2 w subregionie północnym). Stosunkowo mało
umów zostało podpisanych dla projektów z kategorii interwencji 05 Usługi w zakresie zaawansowanego
wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw (24 umowy dla wszystkich subregionów).
Beneficjenci posiadający swoje siedziby poza woj. śląskim do końca 2013 r. nie podpisali żadnych
projektów z obszaru kategorii interwencji 04 i 05.

Zawarte umowy według kategorii interwencji w podziale na subregiony
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Wielkość środków wypłaconych beneficjentom w poszczególnych regionach w podziale
na kategorie interwencji obrazuje poniższy wykres:
Środki wypłacone beneficjentom według kategorii interwencji
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Analizując wykorzystanie indykatywnej alokacji przeznaczonej na poszczególne obszary wsparcia
obserwuje się, że jest ona najwyższa dla kategorii interwencji 04 (Wspieranie na rzecz rozwoju B+R, w
szczególności w MŚP). W tym przypadku należy mieć jednak na uwadze bardzo niską wartość alokacji
przeznaczonej na ten obszar wsparcia (260 tys. EURO). Brak zainteresowania beneficjentów
dofinansowaniem na projekty z kategorii interwencji 04 skutkowało wykorzystaniem alokacji z tej
kategorii do dofinansowania projektów z kategorii 07 (Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio
związane z dziedziną badań i innowacji). Indykatywna alokacja dla projektów z kategorii interwencji 07
została wykorzystana w 98 % - podpisane umowy, 63% - wnioski o płatność. Poziom wykorzystanej
alokacji na koniec 2013 r. jest również wysoki dla projektów należących do kategorii 08 (alokacja dla
zawartych umów wynosi 94 %). Najwolniej realizowane i rozliczane są projekty należące do obszaru
wsparcia 05 (podpisane umowy – 56 %, wnioski o płatność – 53 % całkowitej alokacji przeznaczonej na
ten obszar wsparcia), co wynika z bardzo małego zainteresowania przedsiębiorców wsparciem na projekty
o charakterze doradczym.
Poziom wykorzystania indykatywnej alokacji przeznaczonej na
poszczególne kategorie interwencji
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4.3 Wielkość przedsiębiorstw
W RPO WSL działania skierowane do przedsiębiorstw Działania i Poddziałania są dedykowane
wyłącznie dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Największa liczba projektów
realizowanych jest przez mikro przedsiębiorstwa (40% wszystkich podpisanych umów). Z kolei projekty
małych przedsiębiorstw stanowią 39% wszystkich zawartych umów. Z Beneficjentami posiadającymi
status średniego przedsiębiorstwa podpisano najmniej umów, niemniej należy zwrócić uwagę, że
procentowy udział średnich przedsiębiorstw w woj. śląskim jest najmniejszy.
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Na poniższych wykresach przedstawiono liczby oraz wartości podpisanych umów oraz zakończonych
projektów w odniesieniu do wielkości przedsiębiorstw. Największe dofinansowanie zostało
przeznaczone na projekty realizowane przez małe przedsiębiorstwa (116 mln EUR – podpisane umowy,
79 mln EUR – wypłacone środki). Przy stosunkowo dużej liczbie podpisanych umów przez mikro
przedsiębiorstwa (1295), wartość dofinansowania na projekty realizowane przez tego typu
beneficjentów wyniosła tylko 50 mln EUR. Na tą sytuację zasadniczy wpływ miała maksymalna
wartość dofinansowania, jaką mogli uzyskać mikroprzedsiębiorcy na projekty inwestycyjne. Z
beneficjentami posiadającymi status średniego przedsiębiorstwa do końca 2013 r. podpisano 690 umów
na kwotę dofinansowania 58 mln EUR.
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Podpisane umowy o dofinansowanie wg. wielkości
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Zakończone projekty wg. wielkości przedsiębiorstw
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Wartości średnie podpisanych umów i zakończonych projektów oraz średnie wartości dofinansowania
dla umów i zakończonych projektów z uwzględnieniem statusu przedsiębiorstw przedstawiają poniższe
wykresy.
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Analizując liczbę oraz wartość dofinansowania podpisanych umów w odniesieniu do kategorii
interwencji i statusu przedsiębiorstw, można zauważyć iż najwięcej projektów jest realizowanych z
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kategorii interwencji 08 (1114 umów zawartych przez mikro przedsiębiorstwa). Na drugim miejscu
znajdują się projekty należące do kategorii interwencji 07, w przypadku których najwięcej umów zostało
podpisane przez małe przedsiębiorstwa (184 umowy). Dla kategorii interwencji 05 najwięcej projektów
zostało zrealizowanych przez beneficjentów posiadających status małego przedsiębiorstwa. Z kategorii
interwencji 04 zostały podpisane 8 umów w tym 3 przez mikroprzedsiębiorców, 3 małe przedsiębiorstwa
oraz 2 przez średnie przedsiębiorstwa.
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5. Analiza wdrażania działań skierowanych do przedsiębiorców w podziale na sekcje PKD.
Na potrzeby niniejszego opracowania zweryfikowano udział poszczególnych branż (sekcji PKD) w
pozyskiwaniu i wykorzystaniu środków finansowych RPO WSL. Analizie poddane zostały projekty dla
których zostały podpisane umowy o dofinansowanie w ramach RPO WSL. Podział wszystkich
projektów z uwzględnieniem sekcji PKD został przedstawiony w ujęciu tabelarycznym. Ponadto,
sporządzona została analiza udziału projektów sklasyfikowanych w poszczególnych sekcjach PKD w
subregionach województwa śląskiego oraz dokonano szczegółowej analizy z wykorzystaniem
klasyfikacji uwzględniającej Działy PKD. W kolejnej części opracowania przedstawiono
charakterystykę projektów w ujęciu branżowym ze szczególnym uwzględnieniem wielkości
przedsiębiorstw, oraz innowacyjności projektów.
Sekcje PKD sklasyfikowane w analizie:
1. Sekcja C Przetwórstwo przemysłowe
2. Sekcja F Budownictwo
3.Sekcja G Handel Hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
4. Sekcja I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
5. Sekcja J Informacja i komunikacja
6. Sekcja M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
7. Sekcja Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
8. Sekcja R Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
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Sekcje, których udział w ogólnej liczbie projektów jest niski i w związku z tym posiadają małą wartość
analityczną i porównawczą zostały sklasyfikowane w jednej kategorii pod nazwą „Pozostałe sekcje”.
9. Pozostałe sekcje
 Sekcja A Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 Sekcja B Górnictwo i wydobywanie
 Sekcja D Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i
powietrze do układów klimatyzacyjnych
 Sekcja E Dostawa wody; gospodarowanie ciekami i odpadami oraz działalność związana z
rekultywacją
 Sekcja H Transport i gospodarka magazynowa
 Sekcja K Działalność Finansowa i ubezpieczeniowa
 Sekcja L Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 Sekcja N Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 Sekcja P Edukacja
 Sekcja S Pozostała działalność usługowa.
W celu przybliżenia kontekstu przeprowadzonej analizy przedstawiono poniżej udział poszczególnych
branż w ogóle przedsiębiorstw działających w Województwie Śląskim. Prezentowane poniżej w tabeli i
na wykresie dane pochodzą z „Biuletynu statystycznego Województwa Śląskiego” za III kwartał 2013
r.

Liczba Podmiotów gospodarki narodowej w Województwie Śląskim w podziale na sekcje PKD [Źródło: Biuletyn statystyczny
województwa Śląskiego. III Kwartał 2012. Urząd Statystyczny w Katowicach]

Najwięcej przedsiębiorstw w województwie śląskim prowadzi działalność handlową (sekcja G) - 132
816, co stanowi 23% wszystkich podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w województwie
śląskim. Również 23% podmiotów prowadzi działalność sklasyfikowaną jako „pozostałe sekcje”,
natomiast w sekcji F – Budownictwo działalność gospodarczą prowadzi 51 944 przedsiębiorstw (9%).
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Licznie reprezentowane są również sekcja C (przetwórstwo przemysłowe) – 43 321 przedsiębiorstw
(7%) oraz sekcja M (działalność profesjonalna naukowa i techniczna) – 38 974 przedsiębiorstw (7%). Z
kolei branża, której w RPO WSL poświecono osobne poddziałania dla przedsiębiorców, czyli
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi – Turystyka reprezentowana
jest przez 14 769 podmiotów gospodarczych, co stanowi ponad 3% wszystkich podmiotów ujętych w
niniejszej klasyfikacji.

Liczba podmiotów gospodarki narodowej w województwie śląskim w podziale na sekcje PKD [Źródło: Biuletyn statystyczny
województwa Śląskiego. III Kwartał 2012. Urząd Statystyczny w Katowicach]

5.1 Dominujące sekcje PKD projektów realizowanych przez przedsiębiorców w ramach
RPO WSL.
Zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2013 r., Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zawarło 3 245
umów o dofinansowanie. Analizując niniejsze projekty pod kątem dominującej branży, którą
reprezentują, zauważalna jest zdecydowana dominacja Sekcji C – Przetwórstwo przemysłowe. Blisko
połowa, bo aż 47% wszystkich projektów (również 47% ogólnej wartości dofinansowania) z którymi
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ŚCP zawarło umowy o dofinansowanie w ramach RPO WSL realizowana jest w obszarze przemysłu.
Drugą najliczniej reprezentowaną sekcją PKD jest Handel (12% ogólnej liczby projektów). Z kolei,
jeżeli wziąć pod uwagę wartość dofinansowania, drugą co do wielkości branżą jest działalność związana
z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, sklasyfikowana w sekcji I – dotychczas podpisanych
zostało 272 umów na łączną wartość dofinansowania ponad 28 mln EUR, co stanowi 13% ogólnej
wartości udzielonego dofinansowania.
W tym miejscu należałoby zwrócić uwagę na fakt, iż średnia wartość projektu z branży turystycznej jest
ponad dwukrotnie większa niż projektu z branży handlowej, co przekłada się bezpośrednio na wartości
udzielanego tym branżom dofinansowania. W RPO WSL dedykowano dwa poddziałania projektom z
branży turystycznej, projekty te konkurowały więc tylko między sobą, co było uzasadnione specyfiką
projektów, jak również znaczeniem turystyki dla województwa śląskiego. Projekty realizowane przez
przedsiębiorców tej branży opierały się w głównej mierze na rozbudowie/ nadbudowie bazy
gastronomiczno-hotelarskiej oraz zakupie środków trwałych, co skutkowało wysokimi kosztami
inwestycji. Podobnie projekty realizowane w branży sklasyfikowanej w sekcji R Działalność związana
z kulturą rozrywką i rekreacją, gdzie średnia wartość projektu i średnia wartość dofinansowania są
również bardzo wysokie.
Najmniejsze projekty są realizowane natomiast w branży handlowej oraz projekty z sekcji M –
działalność profesjonalną, naukową i techniczną.

Wartość i liczba umów o dofinansowanie w podziale na sekcje PKD
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Wartość i liczba umów o dofinansowanie w podziale na sekcje PKD

Średnia wartość dofinansowania w podziale na sekcje PKD

5.2 Dominujące sekcje PKD projektów realizowanych przez przedsiębiorców w
subregionach województwa śląskiego.
Poniższa analiza wskazuje które branże są najbardziej aktywne czy też najskuteczniejsze w
pozyskiwaniu wsparcia z RPO WSL w poszczególnych subregionach województwa śląskiego. Można
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zauważyć pewne zróżnicowanie między poszczególnymi subregionami, jednakże widać także wyraźną
dominację sektora przemysłu we wszystkich subregionach.
W subregionie centralnym projekty z branży przemysłowej stanowią 48% wszystkim projektów
realizowanych na tym obszarze. Daje to 733 umów o dofinansowanie. Tylko w ramach tej branży w
subregionie centralnym realizowanych jest 40% wszystkich projektów. Warto zwrócić również uwagę,
że subregion centralny jest zdecydowanie dominujący dla projektów dotyczących działalności związanej
z opieką zdrowotną i pomocą społeczną – realizowanych jest tutaj 72% projektów z tego zakresu.
Podobnie sytuacja wygląda w odniesieniu do projektów z zakresu informacji i komunikacji – 74%
realizowanych jest na terenie subregionu centralnego.
Subregion południowy posiada dość liczną reprezentację wśród projektów turystycznych. Co prawda
ponad połowa projektów przedmiotowej branży 50% jest zlokalizowana w subregionie centralnym,
niemniej 27% projektów daje drugie miejsce subregionowi południowemu. W pozostałych dwóch
subregionach północnym i zachodnim realizowanych jest odpowiednio 6% i 12% projektów z branży
turystycznej.
W subregionie północnym zdecydowanie dominują projekty z branży przemysłowej, stanowiąc blisko
66% wszystkich projektów realizowanych na tym obszarze. Pozostałe obszary działalności gospodarczej
nie wyróżniają się, a uwagę zwraca jedynie bardzo mały udział projektów z zakresu informacji i
komunikacji, stanowiący w procentowym ujęciu jedynie 4% wszystkich projektów tej branży w RPO
WSL.
W subregionie zachodnim realizowanych jest jedynie 10% wszystkich projektów. Największy udział
mają z tego obszaru mają beneficjenci z sektora przemysłu – 56% , najmniej przedsiębiorcy związani z
działalnością związaną z kulturą, rozrywką i rekreacją- 1%
Wśród umów o dofinansowanie projektów podpisanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości 69
realizowane są przez Beneficjentów mających swoją siedzibę poza województwem śląskim. Najwięcej,
bo 16 spośród nich, dotyczy działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi,
natomiast 14 realizowany jest obszarze przetwórstwa przemysłowego.

31

Subregion Centralny

Sekcja PKD

Wartość projektów

Dofinansowanie

Ilość projektów

Sekcja C Przetwórstwo przemysłowe

134 304 154,94 €

53 772 325,19 €

733

43 296 028,16 €

14 138 305,66 €

135

30 865 146,24 €

12 309 180,60 €

290

Sekcja Q Opieka zdrowotna i pomoc
społeczna

21 388 647,16 €

9 899 172,02 €

193

Sekcja J Informacja i komunikacja

21 710 026,18 €

9 153 395,72 €

103

Sekcja F Budownictwo

20 818 738,74 €

8 218 404,06 €

87

Pozostałe sekcje

21 415 139,22 €

7 962 457,52 €

117

Sekcja M Działalność profesjonalna,
naukowa i techniczna

11 063 781,55 €

4 671 464,68 €

119

Sekcja R Działalność związana z
kulturą, rozrywką i rekreacją

12 136 134,49 €

4 067 294,86 €

53

Suma

316 997 796,67 €

124 192 000,29 €

1830

Sekcja I Działalność związana z
zakwaterowaniem i usługami
gastronomicznymi
Sekcja G handel hurtowy i detaliczny;
naprawa pojazdów samochodowych,
wyłączając motocykle

Projekty w podziale na sekcje PKD w subregionie Centralnym

Projekty w podziale na sekcje PKD w Subregionie centralnym
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Subregion Zachodni

Sekcja PKD

Wartość projektów

Dofinansowanie

Ilość projektów

Sekcja C Przetwórstwo przemysłowe

28 197 302,04 €

11 331 437,00 €

190

9 768 192,97 €

3 281 737,85 €

32

3 609 153,85 €

1 281 916,36 €

29

Sekcja Q Opieka zdrowotna i pomoc
społeczna

1 603 258,68 €

829 712,26 €

21

Sekcja J Informacja i komunikacja

726 858,03 €

338 387,18 €

9

Sekcja F Budownictwo

1 712 591,79 €

759 947,31 €

12

Pozostałe sekcje

3 192 401,18 €

1 360 342,59 €

18

Sekcja M Działalność profesjonalna,
naukowa i techniczna

2 004 850,80 €

808 735,42 €

22

Sekcja R Działalność związana z
kulturą, rozrywką i rekreacją

636 321,33 €

305 022,43 €

4

Suma

51 450 930,68 €

20 297 238,39 €
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Sekcja I Działalność związana z
zakwaterowaniem i usługami
gastronomicznymi
Sekcja G handel hurtowy i detaliczny;
naprawa pojazdów samochodowych,
wyłączając motocykle

Projekty w podziale na sekcje PKD w Subregionie zachodnim

Projekty w podziale na sekcje PKD w Subregionie zachodnim
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Subreg
Półno

Subregion Południowy

Sekcja PKD

Wartość projektów

Dofinansowanie

Ilość projektów

Sekcja C Przetwórstwo przemysłowe

66 402 737,92 €

25 489 118,12 €

304

20 499 045,20 €

8 329 188,45 €

73

6 953 285,26 €

2 415 673,06 €

56

Sekcja Q Opieka zdrowotna i pomoc
społeczna

2 956 273,73 €

1 566 357,73 €

25

Sekcja J Informacja i komunikacja

2 274 125,26 €

981 572,03 €

17

Sekcja F Budownictwo

8 117 747,99 €

2 311 371,85 €

28

Pozostałe sekcje

11 008 149,21 €

4 238 838,72 €

51

Sekcja M Działalność profesjonalna,
naukowa i techniczna

2 054 997,45 €

954 674,49 €

27

Sekcja R Działalność związana z
kulturą, rozrywką i rekreacją

7 408 221,22 €

1 963 769,00 €

20

Suma

127 674 583,22 €

48 250 563,45 €

601

Sekcja I Działalność związana z
zakwaterowaniem i usługami
gastronomicznymi
Sekcja G handel hurtowy i detaliczny;
naprawa pojazdów samochodowych,
wyłączając motocykle

Projekty w podziale na sekcje PKD w Subregionie południowym

Projekty w podziale na sekcje PKD w Subregionie południowym
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Subregion Północny

Sekcja PKD

Wartość projektów

Dofinansowanie

Ilość projektów

Sekcja C Przetwórstwo przemysłowe

34 081 863,94 €

14 283 116,53 €

271

4 706 720,48 €

1 473 521,14 €

16

2 737 721,67 €

1 200 267,63 €

28

Sekcja Q Opieka zdrowotna i pomoc
społeczna

2 611 123,40 €

1 396 151,44 €

25

Sekcja J Informacja i komunikacja

1 029 612,79 €

461 879,14 €

6

Sekcja F Budownictwo

3 457 665,40 €

1 354 237,81 €

20

Pozostałe sekcje

3 614 786,00 €

1 451 100,91 €

17

Sekcja M Działalność profesjonalna,
naukowa i techniczna

1 723 930,77 €

754 372,00 €

16

Sekcja R Działalność związana z
kulturą, rozrywką i rekreacją

2 784 502,07 €

985 818,72 €

9

Suma

56 747 926,52 €

23 360 465,31 €

408

Sekcja I Działalność związana z
zakwaterowaniem i usługami
gastronomicznymi
Sekcja G handel hurtowy i detaliczny;
naprawa pojazdów samochodowych,
wyłączając motocykle

Projekty w podziale na sekcje PKD w Subregionie północnym

Projekty w podziale na sekcje PKD w Subregionie północnym
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Poza woj. Śląskim

PKD

Wartość projektów

Dofinansowanie

Ilość projektów

Sekcja C Przetwórstwo przemysłowe

3 784 165,37 €

1 268 117,25 €

14

3 311 429,22 €

1 241 807,68 €

16

791 248,39 €

321 348,53 €

2

Sekcja Q Opieka zdrowotna i pomoc
społeczna

924 699,97 €

422 753,90 €

4

Sekcja J Informacja i komunikacja

1 700 884,07 €

798 068,33 €

5

Sekcja F Budownictwo

502 830,46 €

174 732,96 €

1

Pozostałe sekcje

4 650 749,42 €

1 530 468,13 €

10

Sekcja M Działalność profesjonalna,
naukowa i techniczna

1 887 480,82 €

873 655,99 €

10

Sekcja R Działalność związana z
kulturą, rozrywką i rekreacją

3 788 223,61 €

1 114 856,76 €

7

Suma

21 341 711,34 €

7 745 809,55 €

69

Sekcja I Działalność związana z
zakwaterowaniem i usługami
gastronomicznymi
Sekcja G handel hurtowy i detaliczny;
naprawa pojazdów samochodowych,
wyłączając motocykle

Projekty w podziale na sekcje PKD realizowane przez podmioty mające swoją siedzibę poza województwem śląskim.

Projekty w podziale na sekcje PKD realizowane przez podmioty mające swoją siedzibę poza województwem śląskim.
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5.3 Szczegółowa charakterystyka sekcji PKD projektów wspieranych w ramach RPO
WSL.
Podział projektów na poszczególne branże został opracowany na podstawie Polskiej Klasyfikacji
Działalności z 2007 roku.
W sekcji C Przetwórstwo przemysłowe największe środki finansowe trafiają do projektów związanych
z wytwarzaniem metalowych wyrobów gotowych z wyłączeniem maszyn i urządzeń oraz z produkcją
maszyn. Odpowiednio projekty realizowane w tych obszarach stanowią 14% i 12% całej sekcji C. Jeśli
chodzi o wielkość projektów największe realizowane są w dziedzinie poligrafii.
Budownictwo to przede wszystkim 3 rodzaje projektów: prace budowlane specjalistyczne, prace
budowlane związane ze wznoszeniem budynków oraz prace budowlane związane z budową obiektów
inżynierii lądowej i morskiej. W procentowym ujęciu największą część dofinansowania w ramach tego
rodzaju działalności przeznaczono na projekty z zakresu budowy obiektów inżynierii lądowej i morskiej
– 44%. 12% wartości całego dofinansowania udzielonego tej branży przeznaczono na realizację 23
projektów, których głównym elementem było wznoszenie budynków.
W branży handlowej, najwięcej projektów reprezentuje handel hurtowy, który ma 55% udział w tej
sekcji. Realizowanych jest tu 222 projekty o wartości dofinansowania równej blisko 8 mln EUR.
W sekcji I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi zostały wyróżnione
dwa działy: dotyczący zakwaterowania oraz gastronomii. Co prawda należy brać pod uwagę, fakt iż w
projektach z zakresu turystyki oba działy bardzo często występują razem, niemniej dla przedmiotowej
analizy sklasyfikowano je osobno. I tak działalność dotyczącą zakwaterowania reprezentuje 153
projektów, co stanowi ponad 56% wszystkich projektów tej branży. Z kolei gastronomia powiązana jest
z 119 projektami.
W branży związanej z informacją i komunikacją prym wiodą dwa rodzaje projektów - Działalność
związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki – 46 umowy o dofinansowanie, co
stanowi 33% projektów z całej branży oraz projekty dotyczące Telekomunikacji – 51 umów o
dofinansowanie, co stanowi 36%.
Wśród projektów sklasyfikowanych w sekcji M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,
pozycję dominującą zajmują inwestycje powiązane z działalnością w zakresie architektury i inżynierii
oraz badania i analizy techniczne. Ponad połowa umów (51%) w tej branży realizuje projekty w tym
zakresie. Kolejny, co do liczby realizowanych projektów, dział reklamy i badania rynku i opinii
publicznej, reprezentuje 41 inwestycji, co stanowi 21% wszystkich projektów.
Kolejna branża sklasyfikowana w sekcji Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna składa się z dwóch
działów, które tworzą jej nazwę. Wśród sklasyfikowanych projektów, tylko dwa projekty związane z
pomocą społeczną. Z kolei 266 pozostałych inwestycji, dotyczy szeroko rozumianej opieki zdrowotnej,
co oczywiście nie daje w miarę czytelnego obrazu kierunku wsparcia udzielonego w ramach RPO WSL
dla podmiotów realizujących projekty z zakresu opieki zdrowotnej. W związku z powyższym dla celów
niniejszej analizy, postanowiono wyszczególnić projekty w podziale na numery PKD. I tak działalność
fizjoterapeutyczna dotyczyła 23 projekty, działalność szpitali związana była z 9 projektami, działalność
dentystyczna, najliczniej reprezentowany rodzaj projektów z zakresu opieki zdrowotnej to 113
projektów, praktyka lekarska ogólna - 48 inwestycji natomiast praktyka lekarska specjalistyczna to 64
projektów. W grupie obejmującej pozostałą działalność w zakresie opieki zdrowotnej gdzieindziej
nieklasyfikowanej zlokalizowano 9 projektów.
Ostatnią sekcją, która sklasyfikowana jest w niniejszej analizie jest działalność związana z kulturą,
rozrywką i rekreacją. 3 rodzaje projektów tworzą przedmiotowy dział gospodarki. Są to: Działalność
bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą, gdzie wyszczególniono
tylko 1 projekt, Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką – 5 projektów oraz dział który
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dominuje w niniejszym obszarze gospodarczym w sposób zdecydowany a mianowicie - Działalność
sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna – 87 projektów.
Całość należy uzupełnić o wszystkie branże sklasyfikowane łącznie pod nazwą Pozostałe sekcje.
Znalazło się tam 162 projekty, których łączna wartość dofinansowania kształtuje się w granicach 16,5
mln EUR. Wśród wszystkich inwestycji objętych tym działem warto wymienić takie działy jak
Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów – 49 projektów o
wartości dofinansowania ponad 4,8 mln EUR.
Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej – 9 projektów o łącznej wartości
dofinansowania ponad 900 tys. EUR, która obejmuje branżę powiązaną z usługami oraz dział również
związany z usługami - Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne – 20 inwestycji o wartości
dofinansowania ponad 700 tys. EUR.
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Sekcja Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
Wartość projektów

Dofinansowanie

Ilość projektów

Procentowy udział
w calej sekcji

Opieka zdrowotna

28 797 318,52 €

13 916 682,76 €

266

99%

Pomoc społeczna

686 684,43 €

197 464,59 €

2

1%

Razem

29 484 002,94 €

14 114 147,35 €

268

100%

5.4 Projekty innowacyjne realizowane przez przedsiębiorców w podziale na sekcje PKD.
Dla celów niniejszego opracowania poddano analizie również projekty dla których zawarto umowy o
dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.2.3 Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP. Na projekty
innowacyjne zostały ogłoszone trzy konkursy. Projekty innowacyjne stanowią obecnie 16% wszystkich
projektów dofinansowanych w ramach RPO WSL. Najbardziej innowacyjne inwestycje realizowane są
w branży powiązanej z informacją i komunikacją. Stanowią one 47% wszystkich projektów
sklasyfikowanych w tym obszarze. Z kolei bardzo niski odsetek inwestycji innowacyjnych
realizowanych jest w branży handlowej – jedynie 8%. Innowacyjność nie występuje w projektach z
branży turystycznej, a w branży związanej z działalnością w kulturze, rozrywce oraz rekreacji odnaleźć
można jedynie 2 innowacyjne projekty. Co piąta inwestycja realizowana w obszarze ochrony zdrowia
jest innowacyjna. Podobna sytuacja jest w branży przetwórstwa przemysłowego. Biorąc pod uwagę
wielkość tej branży, jak i jej znaczenie nie jest to wynik satysfakcjonujący.
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Sekcja PKD

Wartość
projektów

Koszty własne
Beneficjentów

Procentowy
udział
Średnia
projketów
Ilość Średnia wartość
Dofinansowanie
wartość innowacyjnych
projektów projektu
dofinansowania w stosunku do
całości w danej
sekcji

Sekcja C Przetwórstwo przemysłowe

91 149 867,95 € 54 326 518,07 €

36 823 349,88 €

292

312 157,08 €

126 107,36 €

19%

Sekcja J Informacja i komunikacja

19 836 087,47 € 11 310 124,41 €

8 525 963,05 €

66

300 546,78 €

129 181,26 €

47%

Sekcja Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

9 126 070,34 €

4 523 006,46 €

4 603 063,88 €

52

175 501,35 €

88 520,46 €

19%

Sekcja G handel hurtowy i detaliczny; naprawa
pojazdów samochodowych, wyłączając motocykle

7 006 252,48 €

3 907 189,38 €

3 099 063,10 €

32

218 945,39 €

96 845,72 €

8%

Pozostałe sekcje

8 285 212,01 €

5 320 351,69 €

2 964 860,32 €

23

360 226,61 €

128 906,97 €

11%

Sekcja M Działalność profesjonalna, naukowa i
techniczna

5 608 573,74 €

3 011 273,81 €

2 597 299,93 €

34

164 958,05 €

76 391,17 €

18%

Sekcja F Budownictwo

6 816 324,21 €

4 269 208,35 €

2 547 115,86 €

21

324 586,87 €

121 291,23 €

14%

Sekcja R Działalność związana z kulturą, rozrywką i
rekreacją

744 284,87 €

386 867,01 €

357 417,86 €

2

372 142,43 €

178 708,93 €

2%

61 518 133,88 €

522

284 621,98 €

117 850,83 €

16%

Razem

148 572 673,07 € 87 054 539,19 €

Projekty w podziale na Sekcje PKD – Inwestycje innowacyjne

Innowacje realizowane przez przedsiębiorców w podziale na sekcje PKD
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5.5 Analiza Sekcje PKD a wielkość przedsiębiorstwa.
Poniżej przedstawiona została analiza wsparcia udzielonego przedsiębiorcom w podziale na sekcje PKD
oraz wielkość przedsiębiorstw. Najwięcej bo 40% przedsiębiorstw dofinansowanych w ramach RPO
WSL to mikroprzedsiębiorstwa. Wśród nich zdecydowany prym wiedzie branża ochrony zdrowia, gdzie
88% podmiotów reprezentuje tą dziedzinę. Równie wysoki procent mikroprzedsiębiorstw występuje
wśród projektów realizowanych w ramach profesjonalnej działalności naukowej i technicznej – 80%.
Najmniejszy udział mikroprzedsiębiorstw odnajdujmy w przemyśle – 24%. To w tej branży występuje
najwięcej średnich przedsiębiorstw – 32%. Z kolei biorąc pod uwagę małe przedsiębiorstwa na pierwszy
plan wysuwa się wysoki udział branży powiązanej z informacja i komunikacją – 59%.
Mikro
Sekcja PKD

Małe

Średnie

Dofinansowanie Liczba projektów Dofinansowanie Liczba projektów Dofinansowanie Liczba projektów

Sekcja C Przetwórstwo przemysłowe

15 420 303,09 €

355

27%

55 633 099,74 €

675

54%

35 090 711,26 €

482

70%

Sekcja Q Opieka zdrowotna i pomoc
społeczna

9 593 627,84 €

229

18%

3 553 592,04 €

32

3%

966 927,48 €

7

1%

Sekcja G handel hurtowy i detaliczny;
naprawa pojazdów samochodowych,
wyłączając motocykle

4 869 844,23 €

186

14%

9 642 850,42 €

161

13%

3 015 691,52 €

58

8%

Sekcja M Działalność profesjonalna,
naukowa i techniczna

4 448 176,50 €

141

11%

2 950 552,78 €

42

3%

664 173,29 €

11

2%

Pozostałe sekcje

4 381 473,33 €

117

9%

8 597 245,93 €

71

6%

3 564 488,60 €

25

4%

Sekcja I Działalność związana z
zakwaterowaniem i usługami
gastronomicznymi

3 675 106,96 €

95

7%

21 029 019,74 €

151

12%

3 760 434,08 €

26

4%

Sekcja J Informacja i komunikacja

3 645 350,71 €

76

6%

2 943 978,17 €

31

2%

5 143 973,52 €

33

5%

Sekcja F Budownictwo

1 828 891,01 €

54

4%

6 525 702,29 €

59

5%

4 464 100,68 €

35

5%

Sekcja R Działalność związana z
kulturą, rozrywką i rekreacją

1 708 392,74 €

41

3%

4 992 526,31 €

39

3%

1 735 842,74 €

13

2%

Razem

49 571 166,42 €

1294

100%

115 868 567,42 €

1261

100%

58 406 343,16 €

690

100%

Projekty w podziale na Sekcje PKD – Wielkość przedsiębiorstwa
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Dofinansowanie w podziale na Sekcje PKD oraz wielkość przedsiębiorstwa

6. Odstąpienia od zawarcia umowy o dofinansowanie – analiza.
Odstąpienie od zawarcia umowy, to działanie które dotyczy projektów wybranych do dofinansowania,
ale z różnych powodów nie następuje podpisanie umowy o dofinansowanie. Do dnia
31
grudnia 2013 r., Śląskie Centrum Przedsiębiorczości podjęło decyzję o odmowie zawarcia umowy w
przypadku 838 projektów, co biorąc pod uwagę, iż w tym samym momencie podpisano 3245 umów
należy stwierdzić, iż co 4 wniosek wybrany do dofinansowanie nie jest finalizowany zawarciem umowy
o dofinansowanie.
Analizując podwody odstąpienia w zdecydowanej większości jest to wyłącznie decyzja
wnioskodawców, ponieważ 57% z nich dobrowolnie rezygnuje z możliwości zawarcia umowy a 32%
nie dostarcza dokumentacji niezbędnej do zwarcia umowy, co również należy traktować jako świadomą
rezygnację z realizacji projektu dofinansowanego środkami finansowymi RPO WSL.
Wśród innych przyczyn warto zwrócić uwagę na fakt, iż w przypadku 13 projektów już przed zawarciem
umowy o dofinansowanie stwierdzono rozpoczęcie realizacji inwestycji przed złożeniem wniosku o
dofinansowanie, natomiast w przypadku 11 projektów nastąpiła zmiana statusu przedsiębiorstwa
powodując tym samym, iż wnioskodawca nie kwalifikował się do wsparcia. Szczegółowa analiza
powodów odstąpienia od zawarcia umowy o dofinansowanie wraz z łączną wartością projektów oraz
wnioskowanego dofinansowania przedstawia tabela poniżej.
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6.1 Odstąpienia od zawarcia umowy – rok dostąpienia.
Poprzedni 2013 rok przyniósł najwięcej projektów, w przypadku których Śląskie Centrum
Przedsiębiorczości podjęło decyzję o odmowie zawarcia umowy o dofinansowanie. 288 wniosków o
dofinansowanie stanowiących nieco ponad 34% wszystkich projektów w analizowanym obszarze. Ze
zrozumiałych względów najmniej odmów zawarcia umów o dofinansowanie wystąpiło w 2009 r. Warto
zwrócić uwagę, iż tendencja wzrostowa omawianego zjawiska w 2012 r. znacznie się zmniejszyła biorąc
pod uwagę rok 2011 a następnie 2013.
Poniższa tabela oraz wykres szczegółowo przedstawią omawiany temat.
Rok odstąpienia od
zawarcia umowy

Licza odstąpień od zawarcia umowy
o dofinansowanie

Wartość wnioskowanego
dofinansowania (EUR)

2009

66

1 698 389,11 €

2010

91

4 073 058,21 €

2011

237

11 859 530,21 €

2012

156

9 533 017,92 €

2013

288

25 957 941,62 €

Razem

838

53 121 937,08 €

Odstąpienia od zawarcia umowy o dofinansowani w przedziale czasowym wdrażania RPO WSL na lata 2007-2013
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Odstąpienia od zawarcia umowy o dofinansowani w przedziale czasowym wdrażania RPO WSL na lata 2007-2013

6.2 Odstąpienia od zawarcia umowy o dofinansowanie analizowane pod kątem
poddziałania, w ramach którego projekt został wybrany do dofinansowania.
Szczegółowej analizie poddano również częstotliwość odmowy zawarcia umów o dofinasowanie w
ujęciu obejmującym poddziałania skierowane do przedsiębiorców. Zastosowano tu również porównanie
z liczbą zawartych umów dofinansowanie w danym poddziałaniu. Biorąc pod uwagę jedynie liczby
rzeczywiste najwięcej odmów od zawarcia ma miejsce w podziałaniu 1.2.4 Mikro, małe i średnie
przedsiębiorstwa. Jest to naturalne następstwo największej ilości wniosków wybranych do
dofinansowania w ramach tego poddziałania. Jednakże uwagę należy zwrócić na dwa inne podziałania
- 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego/przedsiębiorstwa oraz 3.2.1 Infrastruktura
okołoturystyczna/przedsiębiorstwa. Procent odmów zawarcia umowy o dofinansowanie w stosunku do
podpisanych umów w ramach tych poddziałań jest bardzo wysoki i wynosi dla 3.1.1. – 51% a dla 3.2.1
aż 61%. Taki stan z pewności można wyjaśnić specyfiką projektów „turystycznych”. Są to duże i drogie
inwestycje, w głównej mierze oparte na działaniach budowalnych. Tym samym trudniej jest je
zrealizować a to z kolei zwiększa ryzyko rezygnacji wnioskodawców.
Procntowe ujęcie odstapień
Wartość
o zawarcia umowy o
wnioskowanego
dofinansowanie w stosunku
dofinansowania (EUR)
do zawartych umów

Poddziałanie

Licza odstąpień od
zawarcia umowy o
dofinansowanie

1.2.4

391

27%

16 939 570,70 €

3.1.1

121

51%

12 813 235,09 €

1.2.3

79

15%

8 682 244,00 €

3.2.1

74

61%

7 110 166,56 €

1.2.2

105

21%

6 129 117,10 €

1.2.1

68

17%

1 447 603,63 €

Razem

838

26%

53 121 937,08 €

Odstąpienia od zawarcia umowy o dofinansowanie w ujęciu podziałań przeznaczonych dla
przedsiębiorców.
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Odstąpienia od zawarcia umowy o dofinansowanie w ujęciu poddziałań przeznaczonych dla
przedsiębiorców.
6.3 Odstąpienia od zawarcia umowy o dofinansowanie a subregion, w którym mieści się
siedziba wnioskodawcy.
Kolejnych informacji o procesie odmowy zawarcia umowy o dofinansowanie dostarcza analiza siedziby
wnioskodawcy. Wykorzystano tu występujący w RPO WSL podział na cztery subregiony – centralny,
południowy, zachodni i północny oraz podmioty z poza województwa śląskiego. Oczywiście największa
liczba projektów, z których realizacji nie zakończyła się zawarciem umowy o dofinansowanie występuje
w przypadku wnioskodawców z subregionu centralnego – 510 wniosków. Niemniej mając na uwadze
podobnie jak to miało miejsce w przypadku analizy poddziałań, procentowe ujęcie odstąpienia w
stosunku do zawartych umów w ramach danych poddziałań we wszystkich subregionach rozkłada się to
równomiernie. Jedynie uwagę zwraca wysoki procent odmów zawarcia umowy w projektach
wnioskodawców mających swoją siedzibę poza województwem śląskim – 49%
Szczegółową analizę przedmiotowej kwestii zawiera tabela i wykres poniżej.
Subregion

Licza odstąpień od zawarcia
umowy o dofinansowanie

Wartość wnioskowanego
dofinansowania (EUR)

Liczba odsąpień od
zawarcia umowy w
stosunku do podpisanych
umów

Centralny

510

29 394 393,41 €

28%

Południowy

120

8 487 130,13 €

20%

Zachodni

87

6 176 299,65 €

26%

Północny

87

6 307 473,44 €

21%

Inne województwo

34

2 756 640,45 €

49%

Razem

838

53 121 937,08 €

26%

Odstąpienia od zawarcia umowy o dofinansowanie a subregion z siedzibą wnioskodawcy
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Odstąpienia od zawarcia umowy o dofinansowanie a subregion z siedzibą wnioskodawcy
6.4 Odstąpienie od zawarcia umowy o dofinansowanie a wielkość przedsiębiorstwa.
Analiza wielkości przedsiębiorstw, wśród których nastąpiło odstąpienie od zawarcia umowy o
dofinansowanie pozwoliło na wyciągnięcie wniosków, iż status przedsiębiorstwa nie ma znaczenia na
przedmiotowy proces. Procentowy rozkład umów zawartych i odstąpienia od ich zawarcia jest niemal
równomierny w weryfikowanej kategorii.
Warto jedynie zastawić liczbę projektów mikro i małych przedsiębiorstw a następnie porównać ogólną
wartość wnioskowanego dofinansowania w obrębie tych kategorii. Zauważyć tu można, iż mimo niemal
identycznej liczby projektów, wartość dofinansowania małych projektów jest ponad dwukrotnie
większa.
Całość obrazuje tabela i wykres poniżej.
Procentowe ujęcie
Wartość
Licza odstąpień od
odstąpień od zawarcia wnioskowanego
Wartość
Wielkość przedsiębiorstwa zawarcia umowy o
umowy o dofinansowanie dofinansowania projektów (EUR)
dofinansowanie
a umów zawartych
(EUR)
Mikro przedsiębiorstwa

336

26%

11 669 736,75 €

30 569 169,39 €

Małe przedsiębiorstwa

339

27%

28 097 607,07 €

72 536 331,92 €

Średnie przedsiębiorstwa

163

24%

13 354 593,26 €

38 718 905,51 €

Razem

838

26%

53 121 937,08 €

141 824 406,82 €

Odstąpienia od zawarcia umowy o dofinansowanie a wielkość przedsiębiorstwa.
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Odstąpienia od zawarcia umowy o dofinansowanie a wielkość przedsiębiorstwa.

7. Rozwiązanie umów o dofinansowanie – analiza
Do dnia 31 grudnia 2013 r. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości rozwiązało 405 umów dofinansowanie
o łącznej wartości dofinansowania blisko 27 mln EUR. Analizując szczegółowo powód rozwiązania
umów, na pierwsze miejsce wysuwa się dobrowolna rezygnacja z realizacji projektu, która miała miejsce
w przypadku 186 rozwiązanych umów. Następnym w kolei najliczniej reprezentowanym powodem
rozwiązania umowy o dofinansowanie jest brak złożenia wniosków o płatność (pośrednią, końcową czy
jedynie z częścią sprawozdawczą) oraz nie uzupełnienie wyszczególnionych przez ŚCP błędów w
owych wnioskach o płatność – 109 rozwiązanych umów. Tym samym sumują dwie najliczniej
pojawiające się przyczyny rozwiązania umów okazuje się, iż blisko 73% wszystkich projektów, których
realizacja została zakończona rozwiązaniem umowy to świadoma decyzja Beneficjentów.
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Powód rozwiązania

Liczba
rozwiązanych
umów

Wartość
dofinansowania
EUR

Beneficjent nie wniósł poprawnie ustanowionego zabezpieczenia
prawidłowej realizacji umowy

1

178 815,90 €

Beneficjent nie dostarczył uzupełnień do dokumentacji pokontrolnej

1

10 822,93 €

7

780 881,67 €

1

178 806,30 €

3

356 838,21 €

1

178 786,02 €

1

47 637,21 €

4

35 005,48 €

Brak kontaktu ze strony beneficjenta

1

178 818,37 €

Brak postępów w realizacji projektu

15

1 465 720,79 €

Brak realizacji projektu zgodnie z Wytycznymi IZ RPO WSL dla beneficjentów
w zakresie informacji i promocji

7

47 230,31 €

Brak złożenia wniosku o płatność lub uzupełnień

109

7 508 038,28 €

Niedostarczenie dokumentacji lub wyjaśnień związanych z realizacją
projektu

16

675 937,04 €

Projekt nie został zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie

21

581 806,97 €

Rozpoczęcie realizacji projektu przed złożeniem wniosku o dofinansowanie

21

1 360 697,25 €

Rozwiązanie na wniosek Beneficjenta

186

12 318 861,92 €

Rozwiązanie umowy w związku z ogłoszenie upadłości Beneficjenta

8

932 892,62 €

Śmierć beneficjenta

1

25 034,57 €

Zmiana siedziby Beneficjenta poza terytorium RP

1

47 678,31 €

Razem

405

26 910 310,15 €

Beneficjent nie realizował projektu w terminie przewidzianym w umowie o
dofinansowanie
Beneficjent odmówił poddania się kontroli IP2 RPO WSL bądź innych
uprawnionych podmiotów
Beneficjent przedstawił dokumenty poświadczające nieprawdę
Beneficjent w momencie składania wniosku o dofinansowanie nie posiadał
statusu MŚP
Beneficjent został wpisany do rejestru podmiotów wykluczonych,
prowadzonego przez Ministra Finansów
Bneficjent poniósł wydatki w sposób niezgodny z zapisam umowy o
dofinansowanie

Warto również zwrócić uwagę, iż w przypadku 21 umów o dofinansowanie w trakcie weryfikacji
wniosków o płatność stwierdzono rozpoczęcie realizacji inwestycji przed złożeniem wniosków o
dofinansowanie, konsumując tym samym „efekt zachęty” niezbędny przy realizacji projektów
dofinansowanych środkami finansowymi Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Godnym uwagi jest również fakt, iż w przypadku 8 umów o dofinansowanie powodem ich rozwiązania
była upadłość/bankructwo Beneficjenta.
7.1 Rozwiązane umowy o dofinansowanie analizowane pod kątem poddziałania w ramach
którego projekt został wybrany do dofinansowania.
Analizując rozwiązane umowy pod kątem poddziałań w ramach których były realizowane projekty,
najwięcej rozwiązanych umów w stosunku do obecnie zawartych umów stwierdza się
w
poddziałaniach 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego/przedsiębiorstwa oraz
3.2.1
Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa. Jest to analogiczna sytuacja do tej opisanej przy
analizie projektów w przypadku których nastąpiło odstąpienie od zawarcia umowy
o
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dofinansowanie. Warto zwrócić uwagę na wysoką wartość dofinansowania rozwiązanych umów w
poddziałaniu 1.2.3. Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP.
Poddziałanie

Licza rozwiązanych umów o
dofinansowanie

Rozwiązane umowy w
stosunku do aktualnie
zawartych umów

Wartość dofinansowania
(EUR)

1.2.1

61

15%

1 821 730,30 €

1.2.2

44

9%

2 541 901,73 €

1.2.3

52

10%

6 268 542,71 €

1.2.4

145

10%

4 878 818,55 €

3.1.1

60

25%

6 307 835,63 €

3.2.1

43

36%

5 091 481,23 €

Suma

405

12%

26 910 310,15 €

Rozwiązane umowy analizowane pod kątem poddziałania, w którym występują.

Rozwiązane umowy analizowane pod kątem poddziałania, w którym występują.
7.2 Rozwiązane umowy o dofinansowanie – rok rozwiązania umowy.
Analizując proces rozwiązywania umów o dofinansowanie, który występuje w Śląskim Centrum
Przedsiębiorczości na przestrzeni lat, dostrzega się stały wzrost projektów, których finalnym etapem jest
rozwiązanie umowy. W 2013 roku rozwiązaniu uległo 144 umów o dofinansowanie, co spowodowało,
iż blisko 13 mln EUR mogło zostać ponownie rozdysponowane na dofinansowanie projektów z list
rezerwowych.
Szczegółowy obraz przedmiotowego procesu na przestrzeni lat dostarczają tabela oraz wykres poniżej.

Rok rozwiązania umowy

Licza rozwiązanych umów o
dofinansowanie

Wartość dofinansowania
(EUR)

2009

4

167 222,00 €

2010

37

682 922,15 €

2011

95

3 902 684,96 €

2012

125

9 292 232,67 €

2013

144

12 865 248,37 €

Suma

405

26 910 310,15 €

Rozwiązane umowy o dofinansowanie – rok rozwiązania umowy
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Rozwiązane umowy o dofinansowanie – rok rozwiązania umowy
7.3 Rozwiązane umowy o dofinansowanie a subregion, w którym mieści się siedziba
Beneficjenta.
Analiza rozwiązanych umów o dofinansowanie z uwzględnieniem subregionu, w którym siedzibę ma
Beneficjent pozwala stwierdzić, podobnie jak ma to miejsce w przypadku odstąpienia od zawarcia
umowy o dofinansowanie, iż największe prawdopodobieństwo braku finalizacji projektu wybranego do
dofinansowania występuje w przypadku Beneficjentów, którzy mają swoją siedzibę poza
województwem śląskim.
Biorąc pod uwagę jedynie liczby rzeczywiste to najwięcej rozwiązanych umów wystąpiło w subregionie
centralnym.
Szczegółowa analiza rozwiązanych umów pod kątem subregionu znajduje się w tabeli i na wykresie
poniżej.
Subregion

Liczba rozwiązanych umów

Rozwiązane umowy w
stosunku do aktualnie
zawartych umów

Centralny

269

15%

15 411 407,17 €

Południowy

43

7%

2 842 646,30 €

Zachodni

31

9%

2 527 751,37 €

Północny

38

9%

3 001 452,70 €

Inne województwo

24

35%

3 127 052,60 €

Suma

405

12%

26 910 310,15 €

Rozwiązane umowy a subregion, w którym mieści się siedziba Beneficjenta.
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Wartość wnioskowanego
dofinansowania (EUR)

Rozwiązane umowy a subregion, w którym mieści się siedziba Beneficjenta.
7.4 Rozwiązane umowy o dofinansowanie a wielkość przedsiębiorstwa.
Ostatnim weryfikowanym obszarem dla kategorii rozwiązanych umów jest wielkość przedsiębiorstwa.
Biorąc pod uwagę liczbę zawartych umów na koniec 2013 roku oraz liczbę rozwiązanych umów w
analogicznym okresie, na pierwsze miejsce wśród w kategorii wielkość przedsiębiorstwa wysuwają się
mikro przedsiębiorcy, w przypadku których rozwiązano 209 umów o dofinansowanie. Ponownie, jak
miało to miejsce w przypadku odstąpienia od zawarcia umowy o dofinansowanie, godnym uwagi jest
fakt, iż małe przedsiębiorstwa w przypadku których rozwiązano 130 umów o dofinansowanie
realizowały projekty, których wartość dofinansowania była dwukrotnie większa od wartości
dofinansowania mikroprzedsiębiorstw, w przypadku których jak już to zostało wyżej wspomniane
rozwiązano 209 umów o dofinansowanie.
Szczegółową analizę zawiera tabela i wykres poniżej.

Rozwiązane umowy o dofinansowanie a wielkość przedsiębiorstwa.
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