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Podsumowanie

Krok 1. Pieniądze z Unii czekają na firmy!
Czyli o nowym budżecie UE na innowacje w MSP
Startująca w tym roku nowa perspektywa finansowa 2014-2020 ma przede
wszystkim stwarzać możliwości finansowania przedsiębiorstw z dotacji UE
oraz koncentrować się na zyskujących na
znaczeniu środkach zwrotnych. Będzie
to też szansa na zbudowanie silnego
potencjału polskiej gospodarki, opartej na
wiedzy, technologii i innowacjach oraz ich
twórczym wykorzystaniu w biznesie.
Są oni bowiem nie tylko formalnymi
beneficjentami Funduszy Europejskich,

€

ale także „kreatorami” innowacyjnej
myśli technicznej, wdrażanej w praktyce
biznesowej.
Najważniejsze obszary wsparcia
przedsiębiorstw w nowej perspektywie
to przede wszystkim: konkurencyjna
i innowacyjna gospodarka, w tym zaawansowane technologie zarządzania
przedsiębiorstwem, technologie ITC dla
wytworzenia innowacyjności procesowej
czy produktowej.

POLSCE PRZYZNANO
REKORDOWY BUDŻET

82,5
MLD

którego głównymi odbiorcami,
podobnie jak w mijającej
perspektywie 2007-2013 będą
przedsiębiorcy sektora MSP.
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%

MIKRO,
MAŁE I ŚREDNIE
PRZEDSIĘBIORSTWA
TO

99,8

wszystkich firm w Polsce
Dla wsparcia kondycji przedsiębiorczości
szczególnie istotne będą środki unijne
inwestowane w badania, rozwój i innowacje oraz w podniesienie konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw.
Na poziomie krajowym fundusze trafią na
te cele w ramach Programu Operacyjneg
Inteligentny Rozwój. Na poziomie regionalnym zostaną przekazane w ramach

programów regionalnych oraz systemów
instrumentów zwrotnych takich jak
fundusze pożyczkowe czy preferencyjne
kredyty na wsparcie innowacyjności.

Źródła finansowania IT dla MSP
w 2014 -2020:
€ Program Operacyjny Inteligentny Rozwój,
€ 16 programów regionalnych
€ Program Polska Wschodnia

4

Krok 2. MSP głównym odbiorcą środków UE
Wsparcie dla inwestycji przedsiębiorców - podobnie jak w dotychczasowej
perspektywie - pochodzić będzie z trzech
głównych źródeł:
∆∆ Programów krajowych
w ramach Programu Operacyjnego 		
Inteligentny Rozwój,
∆∆ Programów regionalnych
w ramach Regionalnych Programów
Operacyjnych
∆∆ Programu Polska Wschodnia
skoncentrowanego na rozwoju wo-		
jewództw lubelskiego, podkarpackiego,
podlaskiego, świętokrzyskiego i warmiń
sko-mazurskiego.
Jednak szczególne znaczenie dla
wsparcia wdrożenia inwestycji związanych z zakupem nowych technologii ITC
w nowej perspektywie finansowej, będą
miały Regionalne Programy Operacyjne.
Wzmocnieniu ulegnie wsparcie regionów w ramach Regionalnych Programów
operacyjnych, które otrzymają do wyłącznej dyspozycji więcej środków. Obecnie
jest to jedna czwarta alokacji dla Polski.
Podczas gdy w poprzedniej perspektywie szczególnym zainteresowaniem
przedsiębiorców cieszyło się Działanie 8.2.

wspieranie wdrażania biznesu elektronicznego typu B2B w ramach krajowego
Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka, w którym przedsiębiorcy
finansowali projekty informatyczne związane z integracją z partnerami biznesowymi, poprzez platformy wymiany danych
takich jak Pulpit Kontrahenta w ramach
Comarch ERP XL, tak w obecnej perspektywie wdrożenie tego rodzaju rozwiązań
możliwe będzie tylko w ramach działań

Co sfinansują Regionalne Programy
Operacyjne 2014-2020:
€ zakup sprzętu i oprogramowania
€ rozwój działalności on-line
€ usługi wdrożenia nowoczesnych
rozwiązań informatycznych typu ERP

Regionalnych Programów Operacyjnych.
Nie będzie zatem naturalnego „następcy” tego działania w ramach Programów
krajowych, które w nowej perspektywie
przewidują wsparcie MSP wyłącznie
w kontekście rozwiązań związanych ze
współpracą z jednostkami badawczo-rozwojowymi.
Na poziomie regionalnym planowane
jest natomiast wsparcie dla przedsiębiorców MŚP w zakresie rozwoju produktów i
usług opartych na technologiach informa-
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tycznych i komunikacyjnych, sprzedaży
produktów i usług w Internecie (handel
elektroniczny), tworzenia i udostępniania

usług elektronicznych, a także wprowadzania procesów modernizacyjnych.

W ramach nowych programów regionalnych firmy zainteresowane technologiami
sfinansują np.:
∆∆ zakup sprzętu i oprogramowania umożliwiającego wprowadzenie nowej e-usługi,
∆∆ rozwój działalności on-line poprzez
wdrożenie systemu zarządzania sprzedażą i usługami,

16

Na

regionalnych
programów

przeznaczono ok.

∆∆ wdrożenie nowoczesnych rozwiązań
informatycznych w organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstwem klasy ERP.

%

60

funduszy
strukturalnych
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Dotacje na badania i rozwój
Dziś firmy nie inwestują w badania
i rozwój, bo to się nie opłaca – to jeden
z wniosków płynący z poprzedniej perspektywy finansowej – regulacje, jakie
wejdą w życie dzięki nowej perspektywie,
mają to zmienić.
W porównaniu z poprzednią perspektywą Fundusze Europejskie na lata 2014-20
mają przyczynić się do zmiany proporcji
nakładów na badania i rozwój - jednym
z zadań środków unijnych będzie pobudzenie firm do inwestowania własnych
zasobów, szczególnie w nowoczesne
technologie.
Przedsiębiorców w sferze rozwoju innowacji wspierać będzie program krajowy
– Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
(POIR), który zastąpi swojego poprzednika:
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POIG).
Nie będzie to jednak zastępstwo
dosłowne – programy różnią się bowiem
zasadniczo w obszarze głównych celów.
W ramach POIR cele skierowane bezpośrednio do firm dotyczą ich inwestycji
w badania, innowacje oraz podnoszenie
konkurencyjności poprzez wdrażane
technologie, na które przewidziano prawie
16 mld euro.
Firmy MSP mogą liczyć na wsparcie z POIR w tworzeniu indywidualnych
projektów badawczo-rozwojowych,
inicjowanych zarówno przez same firmy

jak i jednostki naukowe oraz wdrażaniu
wyników prac badawczych w działalności
komercyjnej.
Ścieżka realizacji typowych projektów
może zatem wieść od innowacyjnego pomysłu, którym zaszczepić mogą się wzajemnie firma jak i Centrum B+R, poprzez
opracowanie technologii szytej na miarę
potrzeb innowacyjnego przedsiębiorstwa,
a następnie wprowadzenie rozwiązania
na rynek.
W tego rodzaju współpracy przedsiębiorstwa mogą także korzystać z pomocy,
wiedzy i kontaktów innych przedsiębiorstw.
Ciekawym pomysłem na tego rodzaju
współpracę może być np. kooperacja firm
produkcyjnych, chcących wdrożyć innowacyjne rozwiązania w zakresie produkcji
nowego produktu bezpośrednio
z jednostkami B+R, uczelniami lub producentami technologii IT jak COMARCH S.A.,
współpracującymi z jednostkami naukowymi. Firmy mogą wówczas zrealizować
kompleksowy projekt wdrożenia projektu
prototypowej linii produkcyjnej wraz z
zakupem technologii informatycznej do
sprawnego zarządzania procesem produkcji nowego produktu.
Tego rodzaju możliwość daje m.in. Oś
Priorytetowa III Wsparcie rozwoju otwartych innowacji - współpraca firm dużych
i MŚP na rzecz dzielenia się wiedzą i realizacji wspólnych innowacyjnych projektów.
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Dla osiągnięcia tego celu szczególnie
istotna jest więc ścisła współpraca sfery
biznesu i nauki – inspirowaniu wspólnych
działań będzie też służyć wsparcie dla
instytucji otoczenia biznesu, takich jak
parki naukowo-technologiczne, klastry czy
centra transferu technologii.
Liczy się specjalizacja
W ramach nowych dotacji na lata
2014-2020 preferowane będą również
tzw. „inteligentne specjalizacje”, czyli
obszary gospodarki i nauki o największym
potencjale rozwojowym w skali regionalnej
i krajowej.

Fundusze unijne zainwestowane będą w
te obszary, które w największym stopniu
przyczynią się do rozwoju Polski oraz
wzmocnienia dotychczasowej przewagi
konkurencyjnej.
Inteligentne specjalizacje smart
specialisation, na poziomie kraju
i poszczególnych regionów, to wymóg
Komisji Europejskiej w nowej perspektywie
finansowej.
Ma to zapewnić efektywniejsze
inwestowanie funduszy unijnych na lata
2014-2020. Inteligentne specjalizacje są
obszarami gospodarki, które powinny
być konsekwentnie rozwijane, skutkując
zwiększeniem się konkurencyjności gospodarki kraju i województw.

Na poziomie krajowym przyjęto
18 inteligentnych specjalizacji,
zgrupowanych w sześciu obszarach
tematycznych:
€ zdrowe społeczeństwo,
€ biogospodarka rolno-spożywcza
i środowiskowa
€ zrównoważona energetyka
€ surowce naturalne i gospodarka
odpada mi
€ innowacyjne technologie
€ procesy przemysłowe
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Krok 3. Jeśli nie dotacje to co?
Poza wsparciem dotacyjnym dla MSP,
od 2014 zwiększy się znacząco rola instrumentów zwrotnych, takich jak preferencyjne kredyty, pożyczki i poręczenia dla
firm. Będzie to szczególnie widoczne w
prostszych projektach inwestycyjnych w
programach regionalnych.
Zostaną wykorzystane doświadczenia i wnioski z poprzedniej perspektywy
finansowej, w której przedsiębiorcy mogli
korzystać z instrumentów kredytowych
Banku Gospodarstwa Krajowego, wspierającego wdrażanie inicjatywy JEREMIE, czyli
mechanizmu zwrotnego wsparcia pożyczkowego dla przedsiębiorstw. Do 2015 roku,
z pomocą pośredników finansowych – tj.
banków komercyjnych, BGK udostępni
przedsiębiorcom ponad 1,66 mld zł.
Dla firm biorących kredyt na projekty
inwestycyjne, Bank Gospodarstwa Krajowego oferować będzie również poręczenia
i gwarancje spłaty kredytu udzielane we
współpracy z bankami kredytującymi.

Planowane jest także dalsze kontynuowanie kredytu technologicznego, który
sprawdził się w poprzedniej perspektywie
finansowej 2007-2013 oraz ulgi technologicznej na nabycie nowych technologii.
Kredyt technologiczny – sposób na
finansowanie innowacji
Kredyt technologiczny to sposób na
zdobycie dodatkowych funduszy dla
firm, które chcą inwestować w nowe
technologie . Można go częściowo spłacić
dzięki dofinansowaniu w formie premii
technologicznej udzielanej przez Bank
Gospodarstwa Krajowego (BGK) w ramach
Działania Kredyt na innowacje Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Kroki do uzyskania kredytu
technologicznego:

Rodzaje środków zwrotnych
dostępne dla MSP:
€ kredyt technologiczny
€ inicjatywa JEREMIE
€ leasing IT
€ model finansowania COMARCH
FINANCING

1. Wniosek o kredyt do banku kredytującego.
2. Ocena + przekazanie do BGK.
3. Ocena przez BGK i przyznanie premii.
4. Zawarcie umowy z przedsiębiorcą przez
bank i BGK.
5. Realizacja inwestycji i wypłata premii po
zakończeniu.
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Kredyt udzielany jest przez banki kredytujące współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Kredyt dedykowany jest
mikro, małym lub średnim firmom, planującym rozwój swojego przedsiębiorstwa
poprzez wdrożenie np. innowacyjnych
technologii IT,tj. systemu ERP, sprzętu
komputerowego, serwerów etc. Konieczne będzie udowodnienie innowacyjności
technologii poprzez opinię o innowacyjności wydaną przez bezstronną instytucję
naukową.

Na co możesz przeznaczyć środki
z kredytu technologicznego:
€ zakup gruntu, budynków, roboty budowlane,
€ zakup środków trwałych np. maszyny,
sprzęt IT
€ zakup wartości niematerialnych i prawnych
w formie licencji, know-how oraz nieopatento
wanej wiedzy technicznej np. technologie
informatyczne, czyli programy komputerowe
do zarządzania firmą
€ wydatki związane z wykonaniem analiz,
ekspertyz np. analizy przedwdrożeniowe.

INICJATYWA JEREMIE
Pozyskanie zewnętrznego kapitału na
rozwój działalności gospodarczej umożliwia m.in. inicjatywa JEREMIE. Produkt ten
ma za zadanie ułatwić mikro, małym
i średnim przedsiębiorstwom inny niż dotacje dostęp do finansowania działalności.
Wsparcie finansowe w ramach JEREMIE
może mieć postać niskooprocentowanej
pożyczki lub poręczenia. Dzięki mecha-

nizmowi poręczenia procedura dofinansowania przebiega znacznie sprawniej.
Przedsiębiorca nie musi dodatkowo
podlegać ocenie zdolności kredytowej
przez bank, a wypłacana pożyczka, dzięki
inicjatywie JEREMIE, jest objęta poręczeniem do 80% wartości.
Inicjatywa JEREMIE adresowana jest
do przedsiębiorstw, które już prowadzą
działalność gospodarczą, a także do
start-upów. Co ważne, JEREMIE umożliwia zdobycie środków tym firmom, które
nie mogłyby uzyskać takiego wsparcia
w banku komercyjnym z powodu braku
historii kredytowej czy niewystarczającego zabezpieczenia kredytu. Jest to także
doskonała szansa na zdobycie dofinansowania na rozpoczęcie działalności.

Pożyczka w ramach JEREMIE może być
wydatkowana w szczególności na:
€ wdrażanie nowych rozwiązań
technicznych lub technologicznych,
€ zakup maszyn, urządzeń
i środków transportu
€ informatyzację,
€ dostosowanie przedsiębiorstwa
do standardów i norm krajowych
i unijnych,
€ tworzenie nowych, trwałych miejsc
pracy,
€ inne cele gospodarcze 		
przyczyniające się do wzrostu
przedsiębiorstwa.
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Warunkiem przystąpienia do programu
jest:
∆∆ Spełnienie kryterium MŚP, a więc zatrudnienie nieprzekraczające 250 osób
∆∆ Przedsiębiorca musi prowadzić dzia łalność na terenie województwa objętego inicjatywą.
Program uruchomiony został na razie
w sześciu województwach:
dolnośląskim, łódzkim, pomorskim,
wielkopolskim, zachodniopomorskim oraz
kujawsko-pomorskim.

Branżami, które najchętniej korzystały
ze środków JEREMIE, był handel detaliczny
i hurtowy, budownictwo oraz transport.
Instrumenty finansowe, takie jak
pożyczki, kredyty czy poręczenia, będą
w nadchodzącej perspektywie często
wykorzystywanymi formami finansowania
projektów. Przewiduje się rozszerzenie zakresu inicjatyw typu JEREMIE na cały kraj
i zwiększenie puli środków przeznaczonych na ten cel. Podobnie jak w poprzednim okresie, środki zostaną wyodrębnione
w ramach regionalnych programów.

Dysponentem środków są instytucje
wybrane w trybie konkursowym przez Menadżera Funduszu Powierniczego, którym
w większości województw zarządza Bank
Gospodarstwa Krajowego.
Inicjatywa JEREMIE cieszy się wciąż
dużym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców. Od lutego do grudnia 2014 liczba
podmiotów korzystających z pożyczek
i poręczeń wzrosła o ponad 30%. Według
danych portalu www.jeremie.com.pl na
koniec grudnia 2014 z pomocy skorzystało
łącznie 22,6 tys. polskich przedsiębiorców.

PA M I Ę TAJ !
Leasingiem można
sfinansować wkład
własny w ramach
realizowanego projektu
dotacyjnego.
Czytaj więcej:
www.comarch.pl/erp/finansowanie
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Ulga technologiczna - prosta droga do
finansowania IT
Nowa ulga, która ma zwiększyć innowacyjność polskich firm, pozwalałaby na
odpisanie 26% wydatków poniesionych
przez przedsiębiorców na badania
i rozwój od podatku, tj. miałaby polegać
na odliczaniu od podatku należnego 126%
kosztów kwalifikowanych (100% kosztów zaliczanych do kosztów uzyskania
przychodów + 26% tych kosztów odliczanych od podatku należnego). stniałaby
możliwość, aby niewykorzystaną w danym
roku podatkowym ulgę wykorzystać w
kolejnych latach, co ze względu na dużą
niepewność finansową związaną
z prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych może być rozwiązaniem szczególnie
korzystnym.
Tutaj Ministerstwo Gospodarki szykuje
rewolucję. Od 2014 r. pojawi się nowa ulga
podatkowa na innowacje, która zastąpi
obecną ulgę na nabycie nowych technologii np. technologii ITC.
Leasing – najszybsza droga do
finansowania inwestycji IT

w leasingu sfinansowana była co trzecia
inwestycja, na łączną kwotę ponad 50
mld zł.
Większa rola środków zwrotnych
umożliwi łatwiejszy dostęp do niskooprocentowanych kredytów i pożyczek.
Ten trend w finansowaniu znalazł odzwierciedlenie w ofercie Comarch.
Firma we współpracy z IBM GLOBAL
FINANCING przedstawia innowacyjny
model finansowania kosztów inwestycji
IT w tym: infrastruktury sprzętowej, oprogramowania IT, usług wdrożeniowych, na
unikalnych warunkach finansowych,
w ramach jednej umowy.

COMARCH FINANCING to:
€ Jedna umowa na całość inwestycji
€ Stałe raty w całym okresie
finansowania
€ Okres finansowania: 12 - 60 miesięcy
€ Brak opłat wstępnych – 0 wpłata
własna!
€ Minimalna wartość projektu:
30 000 PLN netto
€ Możliwość finansowania pełnych
projektów IT - w tym usług

Leasing to narzędzie bardzo odobne
do kredytu, jednak dzięki swojej elastyczności, to najprostsza i najbardziej opłacalna podatkowo ścieżka do sfinansowania
różnego rodzaju inwestycji.
O jego rosnącej popularności świadczą
statystyki – w ostatnich dwóch latach
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Zalety leasingu:
∆∆ leasing daje szeroki wachlarz możliwo-

∆∆ zmniejszenie obciążeń zdolności kre-

ści: maszyny, samochody, nieruchomo-

dytowej, co ma znaczenie przy plano-

ści, ale też technologie, tj. oprogramo-

waniu kolejnych inwestycji

wanie wraz z wdrożeniem i sprzęty
∆∆ uproszczone procedury, czyli po przed
∆∆ informatyczne bez angażowania
środków własnych,

łożeniu dokumentów (numer NIP, Regon,
dokumenty finansowe firmy), umowę
leasingową można podpisać już nawet

∆∆ w koszty uzyskania przychodu (zmniej-

w ciągu 2 dni,

szające podatek) można ująć czynsz
inicjalny, ratę, opłaty i prowizje związane z umową,

∆∆ niski, tj. standardowo ok. 10% lub wręcz
zerowy, wkład własny,

∆∆ elastyczność – możliwość
przesunięcia płatności w czasie,

Nowoczesny
kalkulator rat
pożyczki

PAM I ĘTAJ !
Jeśli masz wątpliwości, która
droga finansowania jest dla
Ciebie najwłaściwsza, skonsultuj
się z instytucjami, które mogą
pomóc Ci w podjęciu decyzji.

Comarch Financing
Skuteczne narzędzie finansowania IT
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krok 4. Podsumowanie
Co MSP zyska na zmianach?
Fundusze Europejskie w nowej perspektywie przyczynią się do zmiany
proporcji finansowania projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw ze środków
publicznych.
W porównaniu z poprzednią perspektywą przedsiębiorcy spodziewać się mogą
obniżenia maksymalnego poziomu dofinansowania - maksymalnie do 50% wartości inwestycji.
Jednocześnie podatek VAT w projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich będzie kosztem kwalifikowalnym,
co oznacza utrzymanie możliwości jego
refundacji.
Zdecydowanie wzrośnie również rola
projektów badawczo – rozwojowych oraz
współpracy MSP z Instytucjami Otoczenia
Biznesu, jednostkami naukowymi, producentami nowoczesnych technologii, dla
lepszej wymiany know-how i tworzenia
rozwiązań innowacyjnych dla biznesu.
Z punktu widzenia przedsiębiorstwa
korzystną tendencją finansowania inwestycji może się okazać obniżenie poziomu
dofinansowania projektów dotacyjnych
-firmy będą angażowały więcej kapitału
prywatnego, przez co projekty dotowane
będą bardziej przemyślane, a ilość składanych wniosków mniejsza.

Z kolei większa rola poza dotacyjnych
instrumentów zwrotnych umożliwi łatwiejszy dostęp do niskooprocentowanych
kredytów i pożyczek.
Nowa perspektywa finansowa przyniesie zatem znaczące możliwości rozwoju
gospodarki w oparciu o innowacje i technologie wdrażane przez firmy MSP, finansowane zarówno przez środki unijne jak
i mocną ich alternatywę – kredyty
i pożyczki.
Nie należy się jednak obawiać, iż po
2013 roku miejsce dofinansowania działalności firm z dotacji w całości zajmą kredyty i pożyczki. Co prawda, oprocentowanie
pożyczek znacząco się obniży, tak by cel
większego zaangażowania kapitału prywatnego w inwestycje został osiągnięty,
jednak dotacje w dalszym ciągu powinny
stymulować rozwój przedsiębiorstw
i wzrost konkurencyjności między poszczególnymi branżami polskiej gospodarki.
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Krok 5. Przydatne wskazówki
w pozyskiwaniu funduszy
na inwestycje IT
1. Sprawdź dokładnie terminy naborów
Inaczej termin rozumiany jest w ramach
dotacji, gdzie nie ma znaczenia, czy wniosek złożymy w pierwszym, czy ostatnim
dniu naboru, inaczej jest z kredytem technologicznym, gdzie obowiązuje zasada
„kto pierwszy, ten lepszy”. Dodatkowo
pilnuj terminów – spóźnienie się nawet o
dzień powoduje utratę szansy na dotację.
2. Zabezpiecz środki na projekt
Zarówno w przypadku dotacji, jak i kredytu
technologicznego, dofinansowanie nie
obejmuje całości kosztów projektu. Musisz
zapewnić finansowanie pozostałej części
własnej – mogą to być Twoje środki własne, kredyt, a nawet leasing.

3. Nie przeszacuj wydatków
Zbieraj oferty i zrób rozpoznanie dostawców, zanim ustalisz koszty finalne. Nierozsądne jest składanie wniosku dla projektu
o bardzo dużej wartości, jeśli nie masz
środków na jego finansowanie i liczysz
tylko na pieniądze z dotacji.
4. Przemyśl, kiedy dokonać zakupówNa pewno nie przed złożeniem wniosku
o dotację czy kredyt technologiczny. Aby
wydatki kwalifikowały się do objęcia wsparciem, mogą być poniesione dopiero po dniu
wpływu wniosku o dofinansowanie.

Pomocne będą:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości: www.parp.gov.pl
PARP Wspieramy e-Biznes: www.web.gov.pl
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego: www.marr.pl
Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw: www.ksu.parp.gov.pl
Bank Gospodarstwa Krajowego: www.bgk.pl
Związek Polskiego Leasingu: www.leasing.org.pl
Związek Banków Polskich: www.zbp.pl
Centrum Finansowania Comarch www.comarch.pl/erp/finansowanie
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Comarch s.a. - Lider na rynku oprogramowania do zarządzania
przedsiębiorstwem,specjalizuje się w produkcji, sprzedaży
i wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań do zarządzania dla mikro,
małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw.
Według raportów IDC COMARCH ERP od lat zajmuje czołowe miejsca w rankingach polskich dostawców systemów informatycznych dla rynku MSP, odnotowując 14% udział w polskim rynku
ERP w 2013 r.
Systemy COMARCH ERP rozwijane są zgodnie z trendem ERP
2.0 wyróżniając się mechanizmami do optymalizacji procesów
biznesowych (BPM), narzędziami wspierającymi podejmowanie
decyzji (Business Intelligence), rozwiązaniami mobilnymi czy
e-commerce.
Od lat Comarch wspiera również aktywnie swoich Klientów w
pozyskiwaniu alternatywnych form finansowania IT jak dotacje
UE czy środki zwrotne w ramach Centrum Finansowania ERP.
W trakcie perspektywy finansowej na lata 2007-2013 wartość
pozyskanych przez Centrum Comarch środków dla przedsiębiorstw w ramach Działań Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarska, Programów Regionalnych oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przekroczyła kwotę ponad 40 mln zł.

ERP

Comarch SA
Al. Jana Pawła II 39a,
31-864 Kraków
tel.: 12 681 43 00
e-mail: info.erp@comarch.pl
www.Comarch.pl/ERP
www.FinansowanieIT.Comarch.pl
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