
Małe i średnie 
przedsiębiorstwa (MŚP)

Ponad 20 milionów MŚP stanowia 
99% działających w Europie przed-

siębiorstw i są one głównym motorem 
wzrostu gospodarczego, innowacji, za-
trudnienia i integracji społecznej. Komisja 
Europejska stawia sobie za cel promowa-
nie przedsiębiorczości oraz poprawę oto-
czenia biznesowego MŚP, aby umożliwić 
imrealizację ich pełnego potencjału we 
współczesnej gospodarce globalnej [KE].
  

Co robi UE?
Komisja Europejska zajmuje się szero-

kim wachlarzem kwestii politycznych ma-
jących wpływ na przedsiębiorczość i MŚP 
w całej Europie, a także mechanizmami 
zapewniania wsparcia dla MŚP. Podej-
muje działania na korzyść zarówno obec-
nych, jak i przyszłych przedsiębiorców. 
Specjalną uwagę zwraca się na szcze-
gólne formy przedsiębiorczości, takie jak 
przedsiębiorczość kobiet, rzemiosło czy 
przedsiębiorstwa gospodarki społecznej.
Wszystkie działania wspierające MŚP 
i przedsiębiorczość wpisane są w jed-
nolite i kompleksowe ramy, jakie usta-
nowił program Small Business Act 
dla Europy (SBA), do którego wdro-
żenia wraz z Komisją Europejską zo-
bowiązały się państwa członkowskie.
Ponieważ MŚP potrzebują wsparcia na 
poziomie lokalnym, działania Komisji obej-
mują również pomoc dla państw człon-
kowskich i regionów w tworzeniu polityki 
promowania przedsiębiorczości, popra-
wy sytuacji MŚP w całym ich cyklu życia, 
a także ułatwiania im dostępu do nowych 
rynków. Kluczowymi elementami tej polityki 
są identyfikacja i wymiana dobrych praktyk.

Co to jest MŚP?
Skrót MŚP odnosi się do ma-

łych i średnich przedsiębiorstw. Unia 
Europejska zdefiniowała to poję-
cie w swoim zaleceniu 2003/361.

Podstawowe czynniki decydujące 
o tym, czy dana firma może zostać uzna-
na za MŚP, to: liczba pracowników oraz
roczny obrót albo całkowity bilans roczny 
[KE]:
- Przedsiębiorstwo mikro - ilość pracow-
ników min. 10, obrót roczny lub całkowity 
bilans rocny min. 2 mln. euro.
- Przedsiębiorstwo małe - ilość pracow-
ników min. 50, obrót roczny lub całkowity 
bilans rocny min. 10 mln. euro
- Przedsiębiorstwo średnie - ilość pra-
cowników min. 250, obrót roczny min. 50 
mln euro lub całkowity bilans rocny min. 
43 mln. euro.

Te progi odnoszą się wyłącznie do 
wyników indywidualnych firm. Przed-
siębiorstwo, które stanowi część więk-
szej grupy przedsiębiorstw, może być 
zmuszone dodać niektóre dane do-
tyczące pracowników/ obrotu/ bilan-
su takiej grupy do własnych danych.

Jaką pomoc mogą uzyskać MŚP?
Małym i średnim przedsiębiorstwom, 

które spełniają określone wymogi, 
przysługują następujące przywileje:
- kwalifikowalność do otrzymania 
wsparcia w ramach licznych progra-
mów UE wspierających przedsiębiorstwa, 
a zwłaszcza MŚP, w dziedzinach ta-
kich jak finansowanie badań, zwiększa-
nie konkurencyjności i innowacyjności, 
a także w ramach podobnych pro-
gramów realizowanych na szczeblu 
krajowym (bez odpowiednich przepi-
sów tego rodzaju wsparcie zostało-
by zabronione jako naruszająca za-
sady konkurencji „pomoc państwa”, 
- ograniczone wymogi lub niższe opła-
ty związane z zapewnieniem zgodno-
ści z wymogami administracyjnymi UE.
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