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Wstęp
Branża meblarska może liczyć na 
dodatkowe możliwości rozwoju 
z wykorzystaniem środków unijnych 
i krajowych. Od lat zaliczana jest 
do ścisłej czołówki światowego 
meblarstwa. Dzięki dodatkowej 
pomocy przedsiębiorcy będą mogli 
w szybszym tempie wprowadzać do 
swoich firm inwestycje zwiększające 
ich konkurencyjność i pozycję lidera 
na rynku międzynarodowym. Tym 
tematem rozpoczynamy cykl publikacji 
dedykowanych branży meblarskiej 
przygotowywanych w ramach 
współpracy pomiędzy Ogólnopolską 
Izbą Gospodarczą Producentów Mebli
oraz firmą doradczą KPMG

Rok 2017 obfituje w szereg działań 
z programów unijnych skierowanych 
do producentów i projektantów mebli, 
dzięki którym będą mogli wprowadzić 
w życie swoje plany w  zakresie 
innowacji, wzornictwa oraz inwestycji. 

Joanna Krzemińska 
Dyrektor w dziale  
doradztwa podatkowego
w KPMG w Polsce 
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Innowacje  
i Automatyzacja

Wstęp

Program WoodINN został skierowany 
bezpośrednio do przedsiębiorstw 
z branży leśno-drzewnej 
i meblarskiej. Współpracujące z nimi 
zakłady przemysłowe, które zajmują się 
np. produkcją tworzyw sztucznych czy 
drewnopochodnych  mogą  również 
uzyskać wsparcie finansowe. 
O dofinansowanie mogą starać 
się zarówno małe, średnie i duże 
firmy, jak i ich konsorcja. W ramach 
konkursu przewidziano pulę 
środków w wysokości aż 120 mln zł. 
W ramach wsparcia z konkursu firmy 
mogą między innymi opracować 
innowacyjne prototypy maszyn 
w obszarze automatyzacji produkcji 
czy inne nowatorskie rozwiązania 
w procesie produkcyjnym, pozwalające 
na zmniejszenie zużycia surowców 
czy  oszczędność energii. Mogą 
również testować nowe materiały 
i ich zastosowania czy też opracować 
nowy lub ulepszyć istniejący produkt 
dzięki czemu zyska on niespotykane na 
rynku właściwości lub funkcje. W tym 
celu środki z programu będą mogły 
zostać przeznaczone na zatrudnienie 
specjalistów i naukowców, którzy zajmą 
się pracami badawczymi, testowaniem 
prototypów 
i przygotowaniem ostatecznego 
rozwiązania, które będzie mogło zostać 
wprowadzone na rynek. Przedsiębiorcy 
mogą również część tego typu 

prac zlecić pracownikom jednostek 
naukowych. 

Warunkiem jest wpisanie się 
planowanego przedsięwzięcia w jeden 
z tematów  WoodINN:

• Nowoczesne surowce i materiały 
dla sektora leśno-drzewnego 
i meblarskiego

• nnowacyjne produkty 
sektora leśno-drzewnego 
i meblarskiego o unikatowych 
i zaprojektowanych funkcjach 
i właściwościach użytkowych

• Innowacyjne technologie 
produkcyjne i procesy wytwórcze 
w sektorze leśno-drzewnym 
i meblarskim

Wartość projektów, które firmy 
będą chciały dofinansować musi 
mieścić się w przedziale od 1,5 mln 
PLN do 12 mln PLN, a okres realizacji 
projektu nie może przekraczać 3 lat. 
Wielkość dofinansowania, jaką można 
otrzymać, jest uzależniona od wielkości 
przedsiębiorstwa oraz rodzaju prac 
przeprowadzanych w ramach projektu 
i waha się w przedziale 25%-80%. 

Nabór wniosków trwa do 26 maja 
2017r.

WoodINN
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Dla firm, które nie zdążą złożyć wniosku 
w WoodINN istnieje alternatywne 
wsparcie. W Programie Inteligentny 
Rozwój otwarta jest aktualnie tzw. 
„Szybka Ścieżka”, czyli konkurs na 
realizację prac badawczo-rozwojowych 
o tematyce wpisującej się w wybrane 
krajowe sektory o największym 
potencjale rozwoju. Mowa tutaj 
o tzw. Krajowych Inteligentnych 
Specjalizacjach wybranych przez 
Ministerstwo Rozwoju.  Wśród 
tematów dotyczących branży 
meblarskiej, które wpisują się w krajowe 
specjalizacje można wymienić między 

innymi innowacyjne produkty drzewne 
i drewnopochodne czy indywidualizację 
produkcji meblarskiej, w tym 
innowacyjne meble,  innowacyjne 
rozwiązania procesowe w projektowaniu 
i produkcji, innowacyjne konstrukcje, 
systemy montażu czy systemy 
produkcji mebli np. za pomocą 
techniki druku 3D. W ramach wsparcia 
z konkursu firmy mogą  przeprowadzić 
analogiczne rodzaje przedsięwzięć jak 
w przypadku konkurs WoodINN, czyli 
opracować nowy, ulepszony produkt 
lub rozwiązanie z zakresu procesów 
produkcji. Wartość projektów, które 

firmy będą chciały dofinansować 
musi  wynosić co najmniej 2 mln PLN 
(5 mln PLN Mazowsze) w przypadku 
małych i średnich firm oraz co 
najmniej 12 mln PLN w przypadku firm, 
które są dużymi przedsiębiorstwami. 
Wysokość dofinansowania jest 
określona analogicznie jak w WoodINN 
i wynosi 25%-80%.

Nabór wniosków trwa do 30 czerwca 
2017r. Kolejny planowany jest we 
wrześniu 2017r. i potrwa do grudnia 
2017r.

Szybka Ścieżka
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Wzornictwo
Dla firm, które chcą zadbać o ochronę 
swój ich unikatowych rozwiązań został 
zaplanowany w Programie Inteligentny 
Rozwój konkurs na dofinansowanie 
projektów dotyczących uzyskania  lub 
realizacji prawa ochrony własności 
przemysłowej, czyli patentów, praw 
ochronnych na wzory użytkowe 
oraz praw z rejestracji wzorów 
przemysłowych. Dofinansowanie 
przeznaczone jest na uzyskanie ochrony 
prawa własności przemysłowej w trybie 
krajowym, regionalnym, unijnym lub  
międzynarodowym, 
z wyłączeniem zgłoszenia do Urzędu 
Patentowego RP w celu uzyskania 
ochrony wyłącznie na terytorium 
Polski. W konkursie wniosku mogą 
składać wyłącznie mikro, małe 
i średnie przedsiębiorstwa.  Wartość 
projektów, które firmy będą chciały 

dofinansować musi mieścić się 
w przedziale od 10 tys. PLN do 1 
mln PLN.  Maksymalna wartość 
dofinansowania wynosi do 50 % 
wartości kosztów kwalifikujących się 
do wsparcia. Dofinansowanie będzie 
pokrywało między innymi koszty opłat 
urzędowych związanych z uzyskaniem 
ochrony, koszty usług zawodowego 
pełnomocnika przygotowującego 
dokumentację zgłoszeniową, 
koszty tłumaczeń, czy koszty analiz 
i ekspertyz prawnych, ekonomicznych, 
marketingowych i technicznych 
dotyczących przedmiotu zgłoszenia 
oraz koszty zakupu analiz czystości 
patentowej.

Nabór wniosków rozpocznie się 
16 maja 2017 i potrwa do 28 grudnia 
2017.

Firmy, które są prowadzą działalność 
na terenach województw położonych 
we wschodniej części kraju mogą 
uzyskać dodatkowe środki na rozwój 
swoich przedsiębiorstw w ramach 
Programu Polska Wschodnia. 
Obejmuje on województwa: 
lubelskie, podkarpackie, podlaskie, 
świętokrzyskie oraz warmińsko-
mazurskie. Producenci z branży 
meblarskiej mogą poszukiwać w nim 
wsparcia na rozwój konkretnych 
produktów, udoskonalenie procesu 
produkcji pod kątem nowoczesnego 
wzornictwa. Projekt składany 
w tym programie dzieli się na dwa 
etapy. Pierwszy etap polega na 
przeprowadzeniu diagnozy w formie 
audytu wzorniczego i opracowania 
strategii wzorniczej zawierającej 
rekomendacje dalszych działań 
związanych ze stosowaniem 
wzornictwa w firmie. Drugi etap 
pozwala na wdrożenie strategii 
opracowanej w I etapie i obejmuje 
projektowanie wzornicze oraz zakup 
niezbędnych aktywów. W konkursie 

wnioski mogą złożyć wyłącznie mikro, 
małe i średnie przedsiębiorstwa. 
Kwota dofinansowania może 
wynosić w I etapie do 100 tys. PLN 
przy  maksymalnie 85% poziomie 
wsparcia, oraz w przypadku II etapu 
kwota dofinansowania może wynosić 
do 3 mln PLN przy maksymalnie 
70% poziomie wsparcia. Warunkiem 
ubiegania się o wsparcie w II etapie jest 
przeprowadzenie i zakończenie I etapu.

Nabór wniosków w ramach I Etapu 
rozpocznie się we wrześniu 2017r. 
i zakończy 
się w listopadzie 2017 r. Nabór 
w ramach II Etapu  rozpocznie się 
w czerwcu 2017r. i potrwa 
aż do maja przyszłego roku

Patent

Wzór na konkurencję
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Inwestycje
Producenci branży meblarskiej, 
którzy chcą inwestować w rozwój 
innowacyjności i konkurencyjności 
swoich produktów lub procesów 
stosowanych w trakcie produkcji mogą 
potrzebować w tym celu własnych 
zasobów. Program Inteligentny 
Rozwój w działaniu 2.1 umożliwia 
przedsiębiorcom z różnych sektorów  
stworzyć własne laboratoria i działy 
badawczo-rozwojowe, w których 
zatrudnieni specjaliści i naukowcy 
będą zajmować się opracowaniem 
nowatorskich rozwiązań dla firmy. 
O środki w działaniu mogą ubiegać 

się zarówno małe i średnie jak 
i duże przedsiębiorstwa. Wsparcie 
przeznaczone jest na inwestycje 
m.in. w aparaturę, sprzęt, budynki 
i technologie do stworzenia działów 
B+R i laboratoriów. W przypadku 
kosztów inwestycji  wysokość 
wsparcia będzie uzależniona od 
wielkości przedsiębiorstwa  oraz 
lokalizacji planowanej inwestycji, 
może maksymalnie wynieść nawet do 
70% w przypadku małych i średnich 
firm oraz do 50% w przypadku 
dużych przedsiębiorców. Warunkiem 
otrzymania wsparcia jest przedstawienie 

planowanych projektów badawczo-
rozwojowych, które będą  realizowane 
w   utworzonej lub rozwiniętej 
infrastrukturze badawczej. Minimalna 
wartość kosztów w projekcie musi 
wynosić co najmniej 2 mln PLN.

Nabór wniosków rozpocznie się 
8 maja 2017r i zakończy w dniu 
7 lipca 2017r.
Dodatkowo, istnieje możliwość 
ubiegania się o wsparcie inwestycji 
w infrastrukturę  B+R w ramach 
Regionalnych Programów Operacyjnych 
w poszczególnych województwach.

Centrum badawcze B+R Centrum
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Firmy, które należą do sektora mikro, 
małych i średnich przedsiębiorstw 
mogą również liczyć na dodatkowe 
wsparcia we wdrożeniu opracowanych 
już nowatorskich produktów czy 
rozwiązań w obszarze procesów 
produkcji, w szczególności jeśli są 
one efektem przeprowadzonych 
wcześniej prac badawczo-rozwojowych. 
Firmy mogą poszukiwać środków 
na swoje inwestycje w ramach 
Regionalnych Programów Operacyjnych 
w poszczególnych województwach. 
Warunki udzielania wsparcia są 
uzależnione od lokalizacji planowanego 
przedsięwzięcia względem 
województwa, na terenie którego 
działa dany Program Regionalny. 
Uzyskane środki firmy będą mogły 
przeznaczyć  przede wszystkim na 

inwestycje w środki trwałe, np. nowe 
maszyny, sprzęty i urządzenia  oraz 
budowę, przebudowę pomieszczeń 
niezbędnych do wprowadzenia 
na rynek nowatorskich rozwiązań 
i produktów. Maksymalny poziom  
dofinansowania może się różnić 
w zależności od regionu i wielkości 
firmy, jednak  w niektórych lokalizacjach 
firmy mogą liczyć nawet na uzyskanie 
70% dofinansowania.

Termin naboru wniosków  będzie 
różny w zależności od województwa 
,w którym będzie realizowana 
planowana inwestycja, np. 
w województwie warmińsko-mazurskim  
wnioski można składać już od 31 marca 
2017r. a nabór zakończy się 19 maja 
2017r.

Wdrożenie nowych produktów na rynek

Specjalne Strefy Ekonomiczne

Dodatkowym  rozwiązaniem 
w przypadku inwestycji może być 
zlokalizowanie inwestycji na terenie 
specjalnej strefy ekonomicznej 
(SSE). Jest to miejsce, gdzie 
przedsiębiorca może rozpocząć 
działalność gospodarczą na specjalnie 
przygotowanym terenie i prowadzić 
ją nie płacąc podatku dochodowego.  
W SSE przedsiębiorca może otrzymać 
następujące przywileje: 
• zwolnienie z podatku dochodowego 

max. do 2026 r.,
• ziałkę przygotowaną pod inwestycje 

po konkurencyjnej cenie,
• zwolnienie z podatku od 

nieruchomości (na terenie niektórych 
gmin).

Warunkiem rozpoczęcia działalności 
w SSE  jest zadeklarowanie inwestycji 
o wartości co najmniej 100 tys. EUR 
na terenie, który został już włączony 
do SSE. Istnieje również możliwość 
rozszerzenia SSE na teren prywatny 
po spełnieniu określonych warunków 
(nowe miejsca pracy oraz wysokość 
kosztów kwalifikowanych inwestycji 
zależna od powiatu w którym będzie 
realizowana inwestycja). W Polsce działa 
14 specjalnych stref ekonomicznych, 
które wspólnie obejmują powierzchnię 
prawie 25 tys. hektarów.  

W kolejnym wydaniu Newslettera podzielimy się z Państwem praktycznymi 
wskazówkami na co zwrócić należy szczególną uwagę aplikując o środki ze 
wspomnianych programów i jak rozliczać projekt.
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