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Streszczenie: 

 

W niniejszym raporcie dotyczącym Irlandii zaprezentowana została sytuacja irlandzkich 

przedsiębiorstw MŚP i lokalnych samorządów w oparciu o założenia realizacji projektu w części 

dotyczącej analiz relacji lokalnych samorządów z lokalną przedsiębiorczością. Struktura raportu 

obejmuje na wstępie ogólną prezentację gospodarki Irlandii, następnie charakterystykę irlandzkich 

mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wraz z opisem uwarunkowań oraz występujących form 

wsparcia ich działalności a następnie przeprowadzenie analiz porównawczych w oparciu o benchmark 

przedsiębiorczości, innowacyjności i poziomu rozwoju regionalnego. W kolejnej części raportu, 

przedstawione zostały uwarunkowania działalności lokalnych samorządów wraz z charakterystyką ich 

działań w obszarze wsparcia biznesu w ujęciu lokalnym. Dwie ostatnie części poświęcone zostały 

charakterystyce lokalnych samorządów oraz regionów Zgromadzenia Południowego Irlandii, gdzie 

podano przykłady instytucji otoczenia biznesu oraz instrumentów finansowego wsparcia lokalnej 

przedsiębiorczości w tym regionie.  

W odróżnieniu od Włoch i Hiszpanii, gdzie występują znaczne różnice poziomu rozwoju regionów, 

potencjał gospodarczy Regionu Południowego Irlandii jest największy w porównaniu z pozostałymi 

regionami, tj. Regionem Północno-Zachodnim oraz Wschodnio-Środkowym, jednak różnice poziomu 

ich rozwoju nie są tak znaczące. Reforma samorządowa wprowadzona w 2015 roku wskutek której 

zarządzanie na poziomie regionalnym zostało podzielone na 3 regiony, usprawniła mechanizmy 

współpracy w ramach inicjatyw łączących interesy wszystkich interesariuszy regionalnego ekosystemu 

gospodarczego oraz stworzyło warunki do oferowania różnego rodzaju instrumentów wsparcia MŚP 

oraz działalności lokalnych instytucji otoczenia biznesu i pobudziła aktywność regionów w realizacji 

wspólnej polityki rozwoju regionalnego zgodnego z priorytetami krajowymi i regionalnymi. 
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Wstęp  

 

Raport „Współpraca lokalnych samorządów z małymi i średnimi przedsiębiorstwami w Republice 

Irlandii został opracowany w ramach projektu „Regiogmina” prowadzonego przez konsorcjum 

„Gosporegio”, którego liderem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie we współpracy ze Szkołą 

Główną Handlową w Warszawie oraz Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu i finansowanego 

przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Niniejszy raport jest jednym z szesnastu opracowań z 

których każde zostało poświęcone jednemu państwu. Wybrano czternaście państw europejskich: 

Austria, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Niemcy, Słowacja, Szwajcaria, 

Szwecja, Wielka Brytania i Włochy oraz dwa kraje spoza Europy i są to Stany Zjednoczone Ameryki 

Północnej oraz Korea Południowa. 

 

Celem opracowania raportów jest zapoznanie się z praktykami współpracy samorządów lokalnych z 

przedsiębiorcami w wybranych krajach i w oparciu o nie, podjęcie próby zdefiniowania rekomendacji 

dla wspierania budowy mechanizmów współpracy lokalnych samorządów w Województwie Kujawsko-

Pomorskim z biznesem, w szczególności z sektorem Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Opracowanie 

raportów zostało oparte o rekomendowane wskaźniki, sformułowane w opisie projektu „Regiogmina” 

gdzie na tle ogólnej charakterystyki ekonomicznej w każdym z krajów został wybrany i 

scharakteryzowany jeden region. Wskaźniki te określają zakres charakterystyki kraju oraz wybranego 

regionu w takich obszarach jak: uwarunkowania prawne i strukturalne działalności samorządów, 

mechanizmy kształtowania, finansowania i struktury ich budżetów, identyfikacji lokalnych instytucji 

otoczenia biznesu, standardów tworzenia mikrostref aktywności gospodarczej, standardów 

funkcjonowania administracji lokalnej na rzecz lokalnej przedsiębiorczości, standardów współpracy 

lokalnej przedsiębiorczości MŚP z kluczowymi firmami regionu, stosowanych instrumentów 

finansowych, zasady realizacji wzmacniania otoczenia infrastrukturalnego dla nowych obszarów 

aktywności gospodarczej, form i zakresu dystrybucji informacji gospodarczej dla przedsiębiorców, 

mechanizmów wsparcia na rynku pracy i szkolnictwa, form współpracy wzajemnej samorządów oraz 

współpracy samorządów z przedsiębiorcami oraz form budowania ich wzajemnych relacji, podziału 
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kompetencji władz lokalnych i przedsiębiorców dla rozwoju regionu, rozwiązań w obszarze 

infrastruktury komunikacyjnej, funkcjonowania lokalnych organizacji gospodarczych na poziomie 

gminy, istniejących lokalnych funduszy rozwoju gospodarczego, funduszy inwestycyjnych wchodzących 

w relacje z gminami i innych elementów uzupełniających obraz współpracy lokalnych samorządów z 

biznesem oraz wpływu na rozwój regionu w jakim funkcjonują. 

 

Struktura raportu 

Raport dotyczący Irlandii złożony jest z niniejszego wstępu oraz czterech części, gdzie pierwsza część 

zawiera podstawowe informacje o kraju w oparciu o makroekonomiczne wskaźniki porównawcze. 

Część druga poświęcona została mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP), które zostały 

scharakteryzowane w oparciu o benchmark wskaźników przedsiębiorczości, innowacyjności i poziomu 

rozwoju regionalnego a także omówione zostały uwarunkowania strukturalne, organizacyjne i formy 

wsparcia finansowego. Trzecia część raportu została poświęcona omówieniu działalności lokalnych 

samorządów, ich strukturze administracyjnej, posiadanym kompetencjom, strukturze budżetu oraz 

współpracy i relacji lokalnych samorządów z biznesem. Czwarta część jest poświęcona charakterystyce 

regionowi Południowemu, której celem jest charakterystyka współpracy samorządów z MŚP w ujęciu 

lokalnym. Ostatnia, piąta część poświęcona jest wnioskom i rekomendacjom rozwiązań w budowaniu 

i rozwijaniu współpracy dla samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z lokalnym biznesem. 
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1. Informacja o kraju 

 

Irlandia jest wyspą położoną w północno-zachodniej części Europy. Zachodnia część wyspy znajdują się 

wody Oceanu Atlantyckiego a od wschodniej, Morza Celtyckiego i graniczy z Wielka Brytanią. Całkowity 

obszar wyspy wynosi 84 406 km2 z czego Irlandia Północna zajmuje 14 130 km2 i jest trzecią największą 

wyspą w Europie po Wielkiej Brytanii i Islandii. Populacja Irlandii wynosi 4 921 5001. Stolicą i 

jednocześnie największym miastem jest Dublin, leżący we wschodniej części wyspy z populacją ponad 

0,5 mln mieszkańców a prognozy wzrostu ilości mieszkańców do 2031 roku zakładają przyrost populacji 

do 613 000 mieszkańców. 

Republika Irlandii jest republiką parlamentarną. Głównym aktem prawnym definiującym polityczny 

status państwa, regulujący kompetencje parlamentu, prezydenta, rządu i systemu prawnego jest 

konstytucja z 29 grudnia 1938 roku. Prezydent wybierany jest co 7 lat w wyborach powszechnych. 

Parlament jako władza ustawodawcza składa się z izby wyższej, która liczy 166 posłów wybieranych na 

okres 5 lat w głosowaniu powszechnym oraz izby niższej (senat), w którym zasiada 60 osób, w tym 46  

przedstawicieli grup zawodowych, 3 osób wybieranych przez uniwersytety oraz 11 osób wybranych 

przez premiera. Premier jako władza wykonawcza mianowany jest przez prezydenta na głowę państwa 

i nominowany przez parlament. Partie polityczne wchodzące w skład parlamentu, to rządzące 

chadecka Fine Gael i socjaldemokratyczna Partia Pracy. Partie opozycyjne, to między innymi 

republikańska Sinn Fein, konserwatywno-liberalna Fianna Fail oraz koalicja United Left Alliance. 

Ponadto, poza parlamentem znajduje się kilkanaście innych partii.  

Administracyjny podział Irlandii składa się z 4 prowincji, których historyczny podział obowiązuje od XVI 

wieku i są to Leinster w południowo-wschodniej części wyspy wraz z hrabstwem i stolicą Dublin, 

Munster na południowym-zachodzie, Connacht w zachodniej części wyspy oraz Ulster w części 

północnej. Prowincje podzielone są ponadto na 26 hrabstw leżących w Republice Irlandii oraz 6 

hrabstw leżących w Irlandii Północnej, stanowiącej obecnie prowincję Zjednoczonego Królestwa 

Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Największa populacja Irlandczyków zamieszkuje prowincję 

Leinster (2,3 mln), potem Ulster (około 2 mln), następnie Munster (około 1,2 mln) oraz Connacht (około 

 
1 Central Statistics Office, kwiecień 2019 
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00 tys.). Należy zaznaczyć, że prowincja Ulster ze stolicą w Belfaście wchodzi w skład Zjednoczonego 

Królestwa.  

Ukształtowanie rozwiązań administracyjnych jest związane nierozerwalnie z historycznym 

uzależnieniem Irlandii od Anglii a potem Wielkiej Brytanii, które panowały na wyspie od XII wieku do 

momentu uzyskania niepodległości w 1921 roku. Wskutek klęski głodu, która miała miejsce w Irlandii 

w pierwszej połowie XIX wieku, w 1889 roku parlament brytyjski uchwalił pierwszy formalny akt Local 

Government Act (Ireland), regulujący struktury samorządowe i zasady funkcjonowania samorządu 

terytorialnego Irlandii. Jednak dopiero w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku zaczęto dostrzegać 

potrzebę reformowania struktur i działalności samorządów terytorialnych. 

Gospodarka Irlandii opiera się przede wszystkim na przemyśle, sektorach komunikacji i  informacji, 

handlu, transportu oraz usługach związanych z działalnością hotelarska i gastronomiczną. Gospodarka 

Irlandii jest silnie powiązana gospodarczo z gospodarką Unii Europejskie do której eksport wynosi 

ponad 50%. Znaczący jest również udział eksportu Irlandii do Stanów Zjednoczonych (prawie 30%). 

Udział krajów Unii Europejskiej w imporcie do Irlandii wynosi niecałe 70%. 

Produkt krajowy brutto Irlandii (PKB) wynosi 339 243 mln EUR a jego wzrost w 2019 roku wyniósł około 

5,5%2. W 2019 roku PKB w przeliczeniu na mieszkańca wyniosło 86 759 EUR i jest drugim krajem po 

Luksemburgu z najwyższym wskaźnikiem w UE. Zatrudnienie w Q4 2019 wyniosło 2 361 200, natomiast 

stopa bezrobocia wyniosła 4,8% (luty 2020). W 1999 roku Irlandia przyjęła walutę Euro i nie jest 

członkiem strefy Schengen. W Parlamencie Europejskim Irlandia ma 11 przedstawicieli. W Komisji 

Europejskiej zasiada irlandzki komisarz, odpowiedzialny za rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich. 

Ponadto, Irlandia ma swoich 9 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym oraz 

8 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Regionów. Wkład Irlandii do budżetu UE wyniósł 1,77 mld 

EUR a wydatki UE w Irlandii wyniosły 1,82 mld EUR3. Wysokość podatku dochodowego od osób 

zatrudnionych wynosi 20% w przedziale do 35 300 EUR oraz 40% powyżej tej kwoty. Dla osób 

samozatrudnionych progi podatkowe są takie same, ale wysokość dochodu wynosi 33 800 EUR. Stawki 

podatkowe dla przedsiębiorstw (corporation tax), wynoszą 12,5% dla transakcji handlowych i 25% dla 

transakcji niehandlowych, takich jak na przykład przychody z inwestycji i czynszów.  

 

 
2 https://pdf.cso.ie/www/pdf/20200306082255_Quarterly_National_Accounts_Quarter_4_2019_summary.pdf 
3 https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/ireland_pl 
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Rynek pracy4 

W IV kwartale 2019 roku w Irlandii zatrudnionych było 2 361 200 osób a bezrobotnych 110 600 osób. 

W porównaniu z analogicznym okresem w poprzednim roku, liczba zatrudnionych wzrosła o 79 900 

osób a bezrobotnych spadła o 18 300 osób.5 Całkowita liczba osób na rynku pracy w Irlandii wyniosła 

2 471 700 osób (2019). Ponad 76% pracowników jest zatrudnionych w sektorze usług, gdzie największy 

udział mają handel (17,5%), opieka społeczna i zdrowotna (ponad 16%), edukacja oraz usługi 

zakwaterowania i wyżywienia (po około 10%). W przemyśle zatrudnionych jest prawie 19% 

pracowników z czego najwięcej w przetwórstwie przemysłowym 59% i w budownictwie 34% oraz w 

rolnictwie 4,7% (2018).6 W ujęciu regionalnym, zatrudnienie w regionie południowo-wschodnim 

wynosiło 68% a w regionie środkowo-zachodnim 64% (2016).  Do 2008 roku, liczba osób zatrudnionych 

zwiększała się o około 30 000 osób rocznie w wyniku migracji. W ostatnich latach, największy wzrost 

zatrudnienia nastąpił w budownictwie i edukacji oraz usługach zakwaterowania i żywienia oraz 

pracowników opieki. Gospodarka Irlandii jest jednym z najbardziej otwartych rynków na świecie z 

silnymi wskaźnikami przedsiębiorczości i stosunkowo wysokim udziałem w rynku pracy małych i 

średnich przedsiębiorstw (99,8%) oraz osób w nich zatrudnionych (70,1%), których liczba jest wyższa 

od średniej zatrudnionych w krajach UE (66,6%).7  

Władze samorządowe mają wpływ na kształtowanie lokalnego rynku pracy i podejmują działania 

zwiększające dostęp do rynku pracy dla osób poszukujących pracy. Usługi związane z poszukiwaniem 

pracowników są świadczone przez krajową służbę zatrudnienia (NES), która działa na szczeblu 

krajowym za pośrednictwem 63 lokalnych biur zatrudnienia.  Regionalne biura zatrudnienia włączone 

są  w Intreo  (program punktów kontaktowych dla wszystkich wspierających zatrudnienie i 

generujących dochody).8  Skala działania jest dostosowana do wielkości hrabstwa i finansowanie takich 

działań odbywa się ze środków europejskich.  

 

W 2015 roku uruchomiony został Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości, który działa na trzech 

poziomach, które obejmują projekty o znaczeniu strategicznym, projekty wzmocnienia regionalnego i 

 
4 Zestawienie danych statystycznych zatrudnienia i bezrobocia w analizowanych krajach w okresie od 2005 do 2019 roku 
znajduje się w załączniku nr 1 ‘Rynek pracy’. 
5 https://www.cso.ie/en/releasesandpublications/er/lfs/labourforcesurveylfsquarter42019/ 
6 https://read.oecd-ilibrary.org/employment/oecd-labour-force-statistics-2019_g2g9fb3e-en#page90 
7 SBA Fact Sheet Ireland 2019 
8 https://www.gov.ie/en/directory/category/e1f4b5-intreo-offices/ 

https://www.cso.ie/en/releasesandpublications/er/lfs/labourforcesurveylfsquarter42019/
https://www.gov.ie/en/directory/category/e1f4b5-intreo-offices/
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inicjatywy klastrów dla przedsiębiorstw. Lokalne biura przedsiębiorczości (LEO) we współpracy z 

władzami lokalnymi realizują projekty, których celem jest zwiększanie zatrudnienia. Wsparcie 

lokalnego rynku pracy realizowane jest przez programy zatrudnienia zarządzane przez Departament 

Zatrudnienia i Ochrony Socjalnej - DEASP. Na przykład program ‘Community Employment’ - (CE) ma na 

celu wsparcie osób długotrwale bezrobotnych oraz wspieranie ich powrotu do pracy, polegające na 

oferowaniu pracy w niepełnym wymiarze godzin i jako tymczasowe miejsca pracy w lokalnych 

społecznościach jako stażu, po którym uczestnicy są zachęcani do szukania stałej pracy w oparciu o 

doświadczenie i nowe umiejętności, które zdobyli podczas korzystania ze wspólnotowego programu 

zatrudnienia. DEASP zapewnia wsparcie finansowe w postaci dodatków i funduszy na pomoc we 

wspólnotowym programie zatrudnienia i są to na przykład wynagrodzenie dla uczestników, stypendia 

dla opiekunów, stypendia na materiały i stypendia na określone umiejętności. Sponsorami CE są  

dobrowolne organizacje lub organy publiczne, które zarządzają programami CE na poziomie lokalnym.9 

 

 

2. Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa 

Według zastosowanych w programie SBA kryteriów, liczba  przedsiębiorstw MŚP wynosi 254 929, co 

stanowi 99,8% udział przedsiębiorstw i jest identyczny ze średnią krajów UE (2017). Ilość pracowników 

zatrudnionych we wskazanych irlandzkich MŚP, wynosi 984 762, co stanowi 70,5% wszystkich 

pracowników i przewyższa średnią unijną o ponad 5%. Przychody generowane przez MŚP wynoszą 82,6 

mld EUR, co stanowi 41,7% udział w całkowitych przychodach oraz jest niższe o około 15% od średnij 

w UE. (Tabela 1) 

Tabela 1. Liczba przedsiębiorstw oraz zatrudnionych pracowników w Irlandii 

 

      Źródło: Small Business Act for Europe 2017 

 
9 Opr. Departament współpracy Ekonomicznej MSZ jako odpowiedź na ankiety opracowane przez Zespół SGH w projekcie 
Gospostrateg. 

Mikro  1 - 9 235 427 92,20% 93,10% 395 469 28,30% 29,40% 50,30 25,40% 20,70%

Małe 10 - 49 16 573 6,50% 5,80% 312 604 22,40% 20,00% 17,00 8,60% 17,80%

Średnie 50 - 249 2 929 1,10% 0,90% 276 689 19,80% 17,00% 15,30 7,70% 18,30%

MŚP Total 254 929 99,80% 99,80% 984 762 70,50% 66,40% 82,60 41,70% 56,80%

od 250 546 0,20% 0,20% 411 949 29,50% 33,60% 115,30 58,30% 43,20%

TOTAL 255 475 1 396 711 197,90

Klasa

Ilość 

przedsiębiorstw 

IRLANDIA

IRLANDIA EU28
Zatrudnienie 

IRLANDIA
IRLANDIA EU28

 IRLANDIA 

Obroty EUR 

mld

IRLANDIA EU28
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2.1 Benchmark wskaźników (SBA, DB, GEI, GII, REDI) 

Sytuacja mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Irlandii w ujęciu porównawczym z wykorzystaniem 

programu Smal Business Act for Europe (SBA), który pozwala na monitorowanie i ocenę postępów w 

jego wdrażaniu, opiera się na danych statystyk strukturalnych Eurostatu z lat 2008 - 2015 i dotyczy 

przedsiębiorstw niefinansowych. Raport SBA dla Irlandii przedstawia istnienie silnych wskaźników w 

obszarach ‘sprawności administracji’ oraz ‘umiejętności i innowacji’. W stosunku dla wszystkich krajów 

Unii Europejskiej, wskaźniki te znacznie przewyższają wartość średnich wskaźników. Dostęp do 

finansowania nieznacznie przewyższa średnią, natomiast wskaźnik umiędzynarodowienia jest 

nieznacznie niższy. (Rysunek 1) 

Rysunek 1. Wskaźniki SBA dla Irlandii (2017) 

 

źródło: Small Business Act for Europe 

W raporcie Doing Business (DB) w którym badanych jest dwanaście obszarów związanych z warunkami 

prowadzenia biznesu, obejmujących między innymi procedury otwierania biznesu, uzyskiwania 

lokalizacji na prowadzenie biznesu, dostępu do finansowania, warunków dla prowadzenia działań 

operacyjnych oraz procedur związanych z płatnościami i rozwiązań w przypadku niewypłacalności 

przedsiębiorców. Według raportu (DB), Irlandia znajduje się na pozycji 24 z wynikiem 79,6 za 

Niemcami, które zajmują pozycję 22 w tym rankingu.   (Rysunek 2) 
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Rysunek 2. Porównanie wskaźników Doing Business w 16 badanych krajach 

 

źródło: Doing Business 2019 

 

Irlandia ma korzystne rozwiązania w przypadku transparentności stosowania taryf dotyczących 

kosztów energii elektrycznej, jednak w przypadku procedur rozpatrywania kontraktów publicznych, 

termin wynosi 120 dni i jest jednym z najsłabszych wyników. Podobnie niski wynik dotyczy kwestii 

płatności, fakturowania i rozpatrywania zmian w kontraktach. W Irlandii stosowanych jest aż 5 

procedur i zajmują one średnio 153 dni. 

 

Według raportu The Global Entrepreneurship Index (GEI), opierającego się na badaniu piętnastu 

wskaźników, charakteryzujących warunki i poziom rozwoju przedsiębiorczości, Irlandia plasuje się na 8 

pozycji z wynikiem 73,7 przed Szwecją (73,1) i za Islandią (74,2). (Rysunek 3) Najsilniejsze wartości 

wskaźników, bo wynoszące od 97% do 100%, dotyczą umiejętności i szans rynkowych startup’ów, 

innowacji produktowych oraz innowacyjnych procesów. Najsłabszym wskaźnikiem jest networking i 

wynosi jedynie 39%. 
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Rysunek 3. Porównanie wskaźników przedsiębiorczości według GEI 

 

                                              Źródło: The Global Entrepreneurship Index 2018 

 

Badanie poziomu innowacyjności rankingu The Global Innovation Index (GII), którego celem jest 

określenie warunków prowadzenia działalności w obszarze innowacji, podobnie jak w powyższym GEDI 

lokują Irlandię na 12 pozycji z wynikiem 56,1 za Koreą Południową (56,55) i przed Hong Kongiem (55,54) 

(2019). Od 2016 roku wskaźniki indeksu innowacyjności pogarszają się, niemniej wśród krajów o 

najwyższych przychodach pod względem regionalnym, Irlandia plasuje się na pozycji 8 za 

Szwajcarią, Szwecją, Holandią, Wielką Brytanią, Finlandią, Danią i Niemcami. Najsilniejsze strony 

Irlandii według indeksu GII leżą w obszarach wiedzy i technologii, infrastruktury, kapitału ludzkiego, 

komercjalizacji własności intelektualnej oraz badań. Słabe strony leżą w obszarach instytucji, 

kreatywności, usług ICT, lokalnej przedsiębiorczości i dostępu do finansowania sektora prywatnego. 

(Rysunek 4) 
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Rysunek 4. Porównanie wskaźników innowacyjności według GII 

 

          źródło: The Global Innovation Index 2019 

W indeksie  poziomu rozwoju regionalnego The Regional Entrepreneurship and Development Index 

(REDI), region południowo-wschodni Irlandii zajmuje wraz z duńskim regionem Jutlandii Północnej 

(Nordjylland) pozycję 7 ze wskaźnikiem na poziomie 72 pkt. (Rysunek 5), natomiast region środkowo-

zachodni zajmuje pozycję 18 z wynikiem 63,4 pkt.. W porównaniu wskaźników regionu południowo-

wschodniego Irlandii oraz Jutlandii Północnej, wskazany region irlandzki posiada zdecydowanie lepsze 

warunki w obszarze ‘konkurencyjności’, ‘akceptacji ryzyka’ oraz ‘umiejętności startup’ów’, natomiast 

gorsze pod względem ‘innowacji produktowych’, ‘finansowania’, ‘wsparcia kulturowego’, 

‘innowacyjnych procesów’, ‘networkingu’ i ‘szans rynkowych’.  

Rysunek 5. Porównanie wskaźników rozwoju południowo-wschodniego Irlandii oraz Jutlandii Północnej w Danii 

 

 

 

 

 

 

 

 

źródło: http://blogs.lse.ac.uk/redi/compare-regions 

http://blogs.lse.ac.uk/redi/compare-regions


                            

Projekt „Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model 

wielopoziomowego zarządzania regionem” finansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Gospostrateg. 

                                                                                                                                                                   13 
 

 

2.2 Organizacje wspierające przedsiębiorców 

IBEC (Irish Business and Employers Confederation) jest największą organizacją, zatrudniającą 240 

pracowników i reprezentującą przedsiębiorców w Irlandii z każdego sektora gospodarki, które łącznie 

zatrudniają około 70% pracowników w sektorze prywatnym. Organizacja ta Zajmuje się promowaniem 

interesów biznesowych oraz doradzaniem i współpracą z rządem oraz wspieraniem członków 

organizacji w zakresie relacji z przemysłem i zarządzania pracownikami. IBEC skupia 42 organizacje i 

stowarzyszenia branżowe i ma swoje lokalizacje w sześciu biurach w całym kraju a siedziba główna 

znajduje się w Dublinie. Ponadto, organizacja ma swoje biura w Donegal, Galway, Cork, Limerick i 

Waterford oraz w Brukseli.  

Chambers Ireland to największa sieć biznesowa, skupiająca grupę lokalnych izb stowarzyszonych w 

organizacji. Jej misją jest reprezentowanie członków izb oraz promowanie konkurencyjności. Do 

głównych zadań organizacji należą działania zmierzające do usprawniania otoczenia biznesu, 

wspierania sieci powiązań pomiędzy członkami, wspieranie  MŚP i promowanie długoterminowego 

rozwoju. Jej celem jest tworzenie przyjaznego środowiska dla lokalnej przedsiębiorczości w wymiarze 

lokalny, regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Każda z izb organizacji składa się z lokalnych 

przedstawicieli biznesu spośród których wybierany jest prezydent. Działa w każdym regionie oraz w 

każdym większym mieście.  

Irlandzkie Stowarzyszenie Małych i Średnich Przedsiębiorstw ISME10 jest organizacją całkowicie 

niezależną od rządu, banków i dużych przedsiębiorstw i skupia przedstawicieli MŚP. Liczy ponad 10 500 

członków w całym kraju i utrzymuje się z własnych składek oraz zarządzana jest przez właścicieli MŚP. 

Władzę stanowi Rada Narodowa (National Council), złożona z wybranych członków i właścicieli MŚP 

wyłonionych spośród członków organizacji, reprezentujących różne sektory gospodarki.  Misją ISME 

jest artykułowanie potrzeb przedsiębiorców oraz ochrona ich interesów oraz dbanie o skuteczną 

reprezentację wobec rządu i innych instytucji, mających wpływ na kształtowanie ekosystemu 

gospodarczego.  

Network Ireland jest organizacją wspierającą rozwój osobisty i zawodowy kobiet. Ma 15 oddziałów w 

całej Irlandii oraz liczy 1200 członków. Jest organizacją non-profit i oprócz działalności społecznej jej 

 
10 https://isme.ie/about/ 
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celem jest między innymi wspieranie przedsiębiorców i właścicieli MŚP oraz mentoring. Wsparcie to 

realizowane jest poprzez organizację różnego rodzaju szkoleń, warsztatów, spotkań podczas których 

realizowane są takie cele jak wspieranie karier kobiet, promowanie wkładu kobiet w gospodarkę 

Irlandii oraz w procesy decyzyjne, a także współpraca z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi. 

Rządowe wsparcie finansowe oferowane dla nowych oraz małych przedsiębiorstw jest dość szerokie i 

można z niego korzystać poprzez różne organizacje i instytucje otoczenia biznesu.  

Jedną z najważniejszych instytucji wsparcia dla przedsiębiorców są lokalne biura przedsiębiorczości 

Local Enterprise Offices LEO11, działających w całej Irlandii poprzez 31 lokalnych biur. LEO są punktami 

kompleksowej obsługi i wsparcia przy zakładaniu oraz rozwijaniu działalności w Irlandii oraz 

stymulowania rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Enterprise Ireland12 jest organizacja rządową, której 

celem jest wspieranie irlandzkich przedsiębiorstw w osiągnięciu sukcesu na skalę globalną. Jej celem 

jest wspieranie wzrostu gospodarczego oraz rozwoju regionalnego poprzez wspieranie 

przedsiębiorstw w początkowej fazie rozwoju oraz w procesach wdrażania innowacji oraz w 

działalności eksportowej. InterTrade Irlandia13 jest niewielką organizacją, która kompleksowo wspiera 

MŚP w obszarze opracowywania nowych produktów, procesów, usług oraz podejmuje działania 

wspierające wzrost sprzedaży oraz innowacje. Organizacja wspiera rozwój handlu transgranicznego i 

jest finansowana przez Departament Biznesu, Przedsiębiorczości i Innowacji (DBEI) w Irlandii oraz 

Departament Gospodarki (DFE) w Irlandii Północnej i w ciągu 20 lat działalności wsparła ponad 42 000 

przedsiębiorstw, co jednocześnie pozwoliło na utworzenie 16 000 miejsc pracy. Celem IDA Ireland14 

jest zachęcanie zagranicznych inwestorów do inwestowania w Irlandii. Atrakcyjność Irlandii dostrzega 

jedna trzecia międzynarodowych firm, która prowadzi tam działalność. IDA Ireland oprócz zwykłej 

działalności polegającej na przyciąganiu inwestorów, koncentruje się na również na doradztwie w 

zakresie zarządzania oraz szkoleniach. Istotny jest lokalny wpływ działalności IDA Ireland, która według 

statystyk na każdą inwestycje zagraniczną przynosi 10 miejsc pracy (we wszystkich firmach związanych 

z BIZ pracuje około 210 000 pracowników), utworzonych przez bezpośrednie inwestycje zagraniczne 

oraz 8 nowych miejsc pracy dla całej gospodarki. Údarás na Gaeltachta15 to regionalna organizacja 

odpowiedzialna za rozwój gospodarczy, kulturalny i społeczny Gaeltacht, gdzie istotnym elementem 

jest dbałość o zachowanie wspólnoty języka Gaeltacht. Wsparcie przedsiębiorstw dotyczy rozwoju 

 
11 https://www.localenterprise.ie/Find-Your-Local-Enterprise-Office/ 
12 https://www.enterprise-ireland.com/en/ 
13 https://intertradeireland.com/sales-growth/how-we-support-sales-growth/ 
14 https://www.idaireland.com/ 
15 http://www.udaras.ie/ 
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nowych rynków, technologii oraz działalności badawczo-rozwojowej w obszarze nauk przyrodniczych, 

turystyce, ICT, energii odnawialnych i innych. W przedsiębiorstwach Gaeltacht zatrudnionych jest 

ponad 7 000 pracowników.  

Science Foundation Ireland SFI16 zajmuje się finansowaniem badań w dziedzinie technologii, inżynierii 

i matematyki i celem jej działalności jest promocja badań i rozwoju dla zwiększenia konkurencyjności 

przemysłu. Badania podstawowe finansowane przez SFI mają na celu zdobycie nowej wiedzy w jakimś 

obszarze i zastosowania jej  dla ograniczonej liczby produktów, metod czy systemów.  

Microfinance Ireland17 (MI) zajmuje się udzielaniem niewielkich niezabezpieczonych pożyczek 

przedsiębiorstwom istniejącym i nowym, które mogły zostać odrzucone przez bank. Działalność 

prowadzona jest poprzez Rządowy Fundusz Pożyczek Mikroprzedsiębiorstw. Rozpatrywanie wniosków 

opiera się na analizie rentowności firmy i zdolności do spłaty pożyczki. Microfinance Ireland 

współpracuje z największymi bankami a także z lokalnymi biurami przedsiębiorczości LEO i irlandzką 

lokalną siecią rozwoju (Local Development Companies and Area Partnerships - LDC), których zadaniem 

jest wsparcie przedsiębiorców w opracowaniu dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o 

pożyczkę MI. Ponadto, MI udziela wsparcia mentorskiego, prowadzonego przez doświadczonego 

mentora biznesowego. Wysokość udzielanych pożyczek wynosi do 25 000 EUR i dotyczy głównie 

przedsiębiorstw w branżach produkcyjnej handlowo-usługowej, spożywczej i hotelarsko-

gastronomicznej i przeznaczone są dla mikroprzedsiębiorstw. Microfinance Ireland posiada również 

program gwarancji kredytowych w ramach udzielanych pożyczek i poprzez wprowadzone w 2017 roku 

zmiany w systemie gwarancji kredytowych, rozszerzona została definicja umów pożyczek na inne 

produkty niż kredyty (np. kredyt w rachunku bieżącym). Wsparcie dotyczy również kwestii związanych 

z wierzytelnościami.  

Strategic Banking Corporation of Ireland (SBCI)18  to instytucja finansująca MŚP, która oferuje produkty 

bankowe za pośrednictwem sieci partnerów bankowych i nie bankowych.  Nie konkuruje z bankami i 

nie jest bankiem. Pożyczki udzielane przez SBCI cechują się długim terminem i elastycznością spłaty 

kapitału oraz niskimi kosztami finansowania. Partnerami SBCI są Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) 

oraz Irlandzki Strategiczny Fundusz Inwestycyjny (ISIF).  

 
16 https://www.sfi.ie/ 
17 https://microfinanceireland.ie/ 
18 https://sbci.gov.ie/ 
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Citizens Information Board19 to platforma informacyjna, która pełni rolę narzędzia e-administracji. 

Oprócz informacji na temat usług publicznych, znajduje się tam blok poświęcony przedsiębiorczości z 

instrukcjami dotyczącymi rozpoczęcia działalności gospodarczej, finansowania, podatków i 

stosowanych struktur prawnych. Informacje służą wspieraniu małych przedsiębiorstw.  

Irlandzki Pojedynczy Punkt Kontaktowy (Irish Point of Single Contact - PSC)20 jest kolejnym przykładem 

portalu pełniącego rolę e-government, dostarczającego informacje związane z procedurami i 

prowadzeniem działalności gospodarczej i stanowi część sieci punktów kontaktowych Komisji 

Europejskiej EUGO, utworzonej we wszystkich krajach UE.  

Irlandzki oddział Enterprise Europe Network ma za zadanie wspieranie przedsiębiorstw we 

wdrożeniach innowacji oraz wspieranie ich rozwoju na rynkach międzynarodowych. Celem działalności 

Knowledge Transfer Ireland21, powstałej w 2013 roku jako partnerstwo Enterprise Ireland i Irish 

Universities Association jest stymulowanie innowacji technologicznych i wiedzy specjalistycznej 

poprzez współpracę przedsiębiorców, uniwersytetów, inwestorów i agencji rządowych. Działania te 

obejmują badania, doradztwo, tworzenie spółek spin-out, własność intelektualną,  finansowanie i 

biuro transferu technologii.  

Small Firms Association SFA22  jest stowarzyszeniem małych firm zatrudniających mniej niż 50 

pracowników we wszystkich sektorach gospodarki i tworzy sieć w całej Irlandii. Jej celem jest wsparcie 

małych przedsiębiorstw w dostępie do informacji oraz sieciowanie członków organizacji.  

Wreszcie przykładem agencji rządowej wspierającej MŚP jest Skillnet Ireland23, obsługująca ponad 

16 000 podmiotów gospodarczych, której zadaniem jest wspieranie małych firm w zakresie 

zwiększania konkurencyjności i innowacyjności oraz kształceniu pracowników i organizacji szkoleń.  

Enterprise Ireland oferuje wsparcie dla przedsiębiorstw na różnych etapach rozwoju i zarządza 

Funduszem Konkurencyjnego Startu przeznaczonego dla firm na początkowym etapie rozwoju i 

skierowany jest do firm, które mogą odnieść sukces na rynkach globalnych i ma na celu pomóc im w  

pozyskiwaniu kapitału wysokiego ryzyka.  

 

 
19 https://www.citizensinformation.ie/en/ 
20 www.pointofsinglecontact.ie 
21 https://www.knowledgetransferireland.com/ 
22 https://www.sfa.ie/ 
23 https://www.skillnetireland.ie/ 
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2.3 Formy prawne i organizacyjne działalności gospodarczej 

Regulacje prawne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej obowiązujące w Irlandii należą do 

najbardziej liberalnych i otwartych na budowanie ekosystemu gospodarczego, co przejawia się przede 

wszystkim poprzez podnoszenie jakości instytucji „jednego okienka”. 

 Najbardziej popularne formy działalności gospodarczej, to jednoosobowa działalność gospodarcza 

(sole trader), spółka jawna (partneship) oraz spółka komandytowa (limited partnership). Z kolei spółki 

kapitałowe, to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (private limited liability) oraz publiczna spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna. W przypadku działalności typu sole trader, 

przedsiębiorca zarządza nią osobiście i ponosi odpowiedzialność całym swoim majątkiem. 

Zobowiązania formalne wobec urzędu skarbowego regulowane są raz do roku. Podstawowym 

dokumentem dla powołania spółki jawnej jest  sporządzenie umowy spółki (partnership agreement) i 

wiąże się z solidarną i nieograniczoną odpowiedzialnością wspólników. Natomiast w przypadku spółki 

komandytowej, pełną odpowiedzialność majątkową ponosi jeden z partnerów spółki a drugi do 

wysokości wniesionego kapitału, gdzie ten pierwszy zarządza spółką a drugi wnosi kapitał i czerpie 

udział w zyskach. W spółkach kapitałowych odpowiedzialność wspólników ograniczona jest do 

wysokości wniesionego kapitału a ich powołanie wymaga spełnienia warunków formalnych w postaci 

opracowania aktu założycielskiego (Memorandum of Association) i statutu spółki (Articles of 

Association).  

Podatki od dochodów osobistych (Personal Income Tax) oblicza się w oparciu o 2 progi podatkowe - 

20% oraz 40% i ich wysokość zależy od sytuacji rodzinnej podatnika, na przykład posiadania statusu 

osoby samotnej, czy małżeństwa, wychowujący dzieci lub nie. Od tego zależy podstawa opodatkowania 

oraz stosowanych ulg podatkowych, czy kosztów związanych z edukacją. W przypadku osób 

długotrwale bezrobotnych, które zdecydują się na prowadzenie działalności gospodarczej, istnieje 

możliwość zwolnienia w ramach określonego limitu z podatku dochodowego na okres do dwóch lat. 

Opodatkowanie dochodów spółek kapitałowych (Corporate Income Tax) jest jednym z najniższych w 

Europie i wynosi wynosi 12,5% a w przypadku dochodów z operacji finansowych 25%. Istnieje także 

możliwość skorzystania ze zwolnienia podatkowego lub z obniżonej stawki podatku 6,25% dla 

przedsiębiorstw prowadzących działalność badawczo-rozwojową (Knowledge Development Box). 

Stawka podstawowa podatku dochodowego od zysków kapitałowych z inwestycji (Capital Gains Tax) 
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wynosi 33%. W przypadku podatku od dywidendy (Dividend Withholding Tax), wysokość jego wynosi 

20%, natomiast podatek od dochodów pochodzących z depozytów bankowych (Deposit Interest 

Retention Tax) wynosi 41%. Stawka podatku VAT wynosi 23%, a w niektórych przypadkach (żywność i 

usługi) obniżona jest do wysokości 13,5%. W przypadku działalności związanych z turystyką, stosowana 

jest stawka 9% a w rolnictwie 5,2%. W grupie towarów takich jak książki, sprzęt rehabilitacyjny, ubrania 

dziecię i inne, stosowana jest stawka zerowa podatku VAT24.  

 

Zamówienia publiczne 

Instytucja nadzorującą zamówienia publiczne jest Urząd Zamówień Publicznych (Office of Government 

Procurement – OGP)25, który powstał w 2014 roku jako jednostka Departamentu Wydatków 

Publicznych i Reform i jego zadaniem jest integrowanie polityki zamówień, strategii i operacji oraz 

zarządzanie wydatkami i dbałość o oszczędne gospodarowanie środkami. Zamówienia publiczne w 

Irlandii stosuje się w przypadku realizacji robót związanych z budową infrastruktury, świadczenia usług 

inżynieryjnych i architektonicznych oraz różnego typu analiz z tym obszarem związanych i są 

regulowane przepisami Unii Europejskiej. Korzystają z nich administracja państwowa na różnych 

poziomach zarządzania, a także podmioty będące własnością skarbu państwa. Nie ma wymogu 

informowania o przetargu na łamach ogólnokrajowych gazet. Zamówienia publiczne, których wartość 

przekracza progi ustalone przez Unię Europejską, muszą być ogłaszane w Dzienniku Oficjalnym 

Wspólnot Europejskich, natomiast zamówienia o wartości powyżej 25.000 euro, muszą być 

opublikowane na rządowym portalu26. Najczęściej stosowanym kryterium przetargowym w wyborze 

najlepszej oferty jest doświadczenie oferenta w określonym przetargiem zakresie. Urząd Zamówień 

Publicznych wraz samorządami, służbą zdrowia, obroną i edukacją odpowiada za 16 kategorii towarów 

i usług. Istotnym elementem zarządzania środkami publicznymi jest wspieranie dostępu MŚP. Służy do 

tego między innymi krajowa platforma przetargowa27. 

 

 

 
24 Informacja szczegółowa na temat opodatkowania w Irlandii: www.revenue.ie 
25 https://ogp.gov.ie/ 
26 www.etenders.gov.ie 
27 etenders.gov.ie 

http://www.revenue.ie/
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2.4 Formy wsparcia finansowego dla MŚP 

Formy wsparcia finansowego jakie mają do dyspozycji irlandzkie MŚP zależą od etapu rozwoju i są to 

różnego rodzaju pożyczki i fundusze, ulgi podatkowe, wsparcie udzielane przez instytucje i agencje 

rządowe, ale także prywatne fundusze typu Peer-2-Peer, akceleratory, inkubatory, crowdfunding i 

inne. Wymienione poniżej przykłady stanowią tylko część spośród ponad 50 różnych form wsparcia dla 

MŚP w Irlandii. 

Przedsiębiorstwa rozpoczynające swoja działalność oraz we wczesnym etapie rozwoju działalności 

mogą korzystać z niezabezpieczonych pożyczek biznesowych Banku Irlandii28, oferującego wsparcie od 

1000 EUR do 120 000 EUR z oprocentowaniem w wysokości 6,48% z okresem spłaty do 7 lat. Bank 

wyróżnia się elastycznością i szybkością udzielanych decyzji (24h) i aplikuje się o nie przez internet.  

Osoby decydujące się na założenie firmy i były pracownikiem, osobą bezrobotną lub zwolnioną z pracy, 

mogą skorzystać ze zwrotu podatku dochodowego w ramach programu Startup Refunds for 

Entrepreneurs (SURE).  W ramach programu Short-Term Enterprise Allowance (STEA)29, oferowany jest 

krótkoterminowy zasiłek dla osób, które straciły pracę i planują rozpocząć działalność gospodarczą i 

może być wypłacany nawet do 9 miesięcy. W ramach programu Three-year corporate tax exemption 

nowe przedsiębiorstwa mogą uzyskać zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych od 

dochodów handlowych przy dochodzie do 120 000 EUR. Program Employment and Investment 

Incentive Scheme daje możliwość skorzystania z ulgi podatkowej od inwestycji dokonywanych w 

innych spółkach. Wsparciu przedsiębiorstw w globalnej ekspansji na rynki międzynarodowe sukcesu 

służy rządowa Enterprise Ireland30. Program Start Your Own Business jest skierowany do osób trwale 

bezrobotnych i pozwala na uzyskanie ulgi z podatku dochodowego, jeśli zdecydują się na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej. Fundusz Optimise eCommerce31 przeznaczony jest dla małych 

przedsiębiorców e-commerce i wspiera obecność nazw w irlandzkiej domenie internetowej „.ie”. Jako 

przedsiębiorstwo prywatne jest przykładem współpracy instytucji państwowych i prywatnych w 

zakresie zarządzania strukturą rejestrów. Program Innovation Voucher pozwala MŚP o ubieganie się o 

wsparcie na innowacje w formie kuponu na innowacje o wartości 5000 EUR i przeznaczona jest dla tych 

 
28 https://businessbanking.bankofireland.com/ 
29 https://www.gov.ie/en/service/538ba3-short-term-enterprise-allowance-
stea/?referrer=https://www.welfare.ie/en/Pages/Short-Term-Enterprise-Allowance.aspx 
30 https://www.enterprise-ireland.com/en/ 
31 https://www.iedr.ie/ 
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przedsiębiorstw, które uczestniczą w budowaniu powiązań między nimi a instytucjami edukacyjnymi i 

badawczymi.  

Sieć aniołów biznesu Halo Business Angel Network - HBAN32, jest inicjatywą Enterprise Ireland, 

InterTradeIreland i Invest Northern Ireland i zajmuje się wspieraniem przedsiębiorstw we wczesnej 

fazie rozwoju. Buduje syndykaty aniołów biznesu i zabiega o nowych inwestorów w celu inwestowania 

w startup’y.  Prowadzi działalność w całym kraju na szczeblu regionalnym oraz reprezentuje w relacjach 

z mediami, biznesem i rządem.  Wśród programów publicznych dedykowanych przedsiębiorstwom we 

wczesnej fazie rozwoju znajduje się New Frontiers Entrepreneur Development Programme z którego 

mogą korzystać zakwalifikowane osoby, które otrzymują szkolenia w zakresie planowania biznesu, 

sprzedaży i marketingu oraz gotówkę. Program realizowany jest w 14 ośrodkach inkubacyjnych w 

całym kraju.  

Spośród prywatnych form wsparcia dla nowych przedsiębiorstw znajdują się inkubatory. Jednym z 

najlepszych na świecie jest NDRC33, którego celem jest wspieranie inwestycji zalążkowych, gdzie można 

uzyskać wsparcie do 135 000 EUR oraz możliwość korzystania z biur inkubatorów w Galway, Waterford 

i Dublinie. The Rubicon Centre34 oferuje programy wsparcia dla przedsiębiorstw na wszystkich etapach 

rozwoju w obszarze innowacji biznesowych. Znajduje się niedaleko Cork, drugiego co do wielkości 

miasta Irlandii w Cork Institute of Technology (CIT) i skupia się na rozwoju irlandzkich przedsiębiorstw 

nowej generacji. Enterprise Ireland jest agencją finansującą wiele inkubatorów znajdujących się w 

kampusach wyższych uczelni, która finansuje większość centrów inkubacji w Dublinie, Galway, Cork, 

Limerick i innych.  

Wśród programów dla akceleratorów jako prywatnego wsparcia dla przedsiębiorstw startup należy 

wymienić program DCU’s Ryan Academy, oferujący wsparcie do 30 000 EUR plus 15 000 EUR, następnie 

studencki LaunchBox35 przy Trinity College Dublin, Startupbootcamp36, wspierający startup’y poprzez 

budowanie sieci z partnerami i mentorami na całym świecie, Seedcamp37 europejski fundusz 

 
32 https://www.hban.org/ 
33 https://www.ndrc.ie/looking-for-investment 
34 https://www.rubiconcentre.ie/ 
35 https://www.tcd.ie/ 
36 https://www.startupbootcamp.org/ 
37 http://seedcamp.com/ 
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akceleracji, Dogpatch Labs38 z programem First Fridays w którym istnieje możliwość pracy z mentorami 

i Startpath MasterCard39, akcelerator działający w obszarze Fintech. 

Wśród funduszy startowych oferowanych przez Enterprise Ireland należy wymienić Competitive Start 

Fund (CSF), którego celem jest akceleracja przedsiębiorstw rozpoczynających działalność na rynkach 

międzynarodowych. Enterprise Ireland wspiera również finansowo przedsiębiorstwa o wysokim 

potencjale High Potential Startup Unit (HPSU)40, które mają potencjał na stworzenie 10 miejsc pracy i 

sprzedaż innowacyjnego produktu lub usługi na rynkach międzynarodowych oraz osiągnąć sprzedaż na 

poziomie 1 mln EUR w ciągu 3 lat. Z kolei Google Ventures (GV), który utworzył w Europie fundusz w 

wysokości 100 milionów USD na lokalne start-up’y, w Irlandii skupia się na przedsiębiorstwach 

skupionych na naukach przyrodniczych oraz uczeniu maszynowym. Wśród konkursów dla start-up’ów 

należy wymienić IBYE, przeznaczony dla osób poniżej 30 roku życia z pulą nagród do 50 000 EUR oraz 

Microsoft’s Imagine Cup, przeznaczony dla studentów rozwijających koncepcje start-up’ów. Wsparcie 

Bank of Ireland National Awards, przeznaczone są dla spółek osobowych lub osób prawnych, 

prowadzących działalność w Republice Irlandii i Irlandii Północnej.  

Oferta finansowania w formie crowdfundingu oraz P2P na pozyskanie kapitału zalążkowego, to Linked 

Finance41, największa platforma pożyczek P2P w Irlandii, której celem jest pominięcie pośredników 

finansowych i bezpośredni dostęp do środków finansowych do 300 000 EUR oraz Fundit.ie42 i 

Kickstarter43, stanowiące źródła dla finansowania projektów kreatywnych.  

Wsparcie pożyczkowe dla przedsiębiorstw MŚP w zaawansowanej fazie rozwoju oferuje Strategic 

Banking Corporation of Ireland (SBCI) z pełnym zakresem produktów i usług bankowych. Oferowane 

pożyczki są oprocentowane o 2% niżej od rynkowych stóp procentowych. Wsparcie finansowe na 

wzrost przedsiębiorstw, dotyczy ulg podatkowych w programach w obszarze badań i rozwoju, takich 

jak program R&D Tax Credit czy programu Accelerated Capital Allowance, wspierający zakup 

energooszczędnych urządzeń. Wsparcie funduszy Venture Capital dotyczy spółek, które pozyskują 

kapitał własny w wysokości 500 000 EUR i działają w atrakcyjnych sektorach gospodarki i ich celem jest 

 
38 http://seedcamp.com/ 
39 https://startpath.mastercard.com/spglobal/home.html 
40 https://www.enterprise-ireland.com/en/funding-supports/Company/HPSU-Funding/ 
41 https://www.linkedfinance.com/ 
42 https://fundit.ie/ 
43 https://www.kickstarter.com/?ref=nav 
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pozyskanie części kapitału zakładowego w zamian za gotówkę oraz realizację zysków w okresie pięciu 

lat lub poprzez wykupienie udziałów przez spółkę.  

System Gwarancji Kredytowych Guarantee Scheme, przeznaczony jest dla przedsiębiorstw w dobrej 

kondycji ubiegających się o pożyczki, które nie są w stanie uzyskać ze swojego banku dodatkowych 

środków. Oferowane gwarantowane zabezpieczenie rządu wynosi 80%. Przedsiębiorcy MŚP ubiegający 

się o uzyskanie wsparcia, które mają rentowne firmy, powinny oferować produkty specjalistyczne lub 

działać w obszarze specjalistycznych sektorów usług, zatrudniać mniej niż 250 pracowników i osiągać 

obroty nie większe niż 50 milionów EUR. Minimalna kwota kredytu jaką może uzyskać przedsiębiorstwo 

MŚP wynosi 10 000 EUR, a maksymalna 1 000 000 EUR.  

 

3. Lokalne samorządy 

 

Irlandia obecnie jest jednym z najbardziej scentralizowanych państw w Europie. Samorząd terytorialny 

podlega Ministrowi Środowiska, Społeczności i Samorządu Lokalnego (Minister for the Environment, 

Community and Local Government). W wyniku reformy samorządu terytorialnego z 2014 roku (Local 

Government Reform Act 2014)44, na bazie poprzednich struktur samorządowych utworzono 3 

Zgromadzenia Regionalne oraz 31 obszary samorządu terytorialnego45, posiadających własną władzę 

lokalną i składających się z 26 Rad powiatów, 3 Rad miejskich i 2 Rad miast i powiatów. Ponadto, 

wcześniejsze Rady miejskie zostały zastąpione 95 okręgami miejskimi. Zgromadzenia Regionalne objęły 

funkcje władz regionalnych w regionach wschodnich i środkowych46, północnych i zachodnich47 oraz 

południowych48. Do zadań Zgromadzeń Regionalnych należy koordynacja i wspieranie planowania 

strategicznego, przygotowywanie i nadzorowanie wdrożeń strategii regionalnych, zarządzanie i 

monitorowanie programów Unii Europejskiej oraz promowanie usług publicznych oraz 

samorządowych. Działalność Zgromadzeń Regionalnych jest finansowana przez lokalne władze danego 

regionu. Kompetencje władz lokalnych są dość ograniczone i należą do nich między innymi takie 

zadania jak ochrona środowiska, gospodarka odpadami, straż pożarna, drogi, gospodarka wodna, 

mieszkalnictwo i budownictwo, usługi  kulturalne, rekreacyjne, parki itp..  

 
44 http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/act/1/enacted/en/html 
45 https://www.housing.gov.ie/local-government/administration/local-authorities/local-authorities 
46 https://emra.ie/ 
47 https://www.nwra.ie/ 
48 http://www.southernassembly.ie/ 

https://emra.ie/
https://www.nwra.ie/
http://www.southernassembly.ie/
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Wydatki samorządów dzielą się na bieżące i kapitałowe. Wydatki bieżące, czyli koszty operacyjne 

działalności samorządów, pokrywane są z podatków lokalnych i pochodzą głównie z opodatkowania 

lokali usługowych i subwencji rządowych. Wysokość podatków ustalana jest przez lokalną radę danej 

jednostki terytorialnej i zależy od położenia i stanu nieruchomości, Rządowe subwencje natomiast, 

pokrywają wydatki związane z utrzymaniem dróg i edukacją. Istotne znaczenie w finansowaniu 

kosztów operacyjnych ma Fundusz Samorządu Terytorialnego, którego środki pochodzą z 

opodatkowania pojazdów. Wydatki kapitałowe pochodzące głównie z pożyczek i dotacji rządowych 

dotyczą przede wszystkim inwestycji w infrastrukturę wodną, kanalizacyjną, drogową i komunalną.  

 

Tabela 2. Struktura wydatków i przychodów według kategorii samorządów w Irlandii (2019) 

CURRENT INCOME AND EXPENDITURE BY DIVISION 2019 
Division INCOME € EXPENDITURE € 

Housing and Building 1 551 740 601 1 661 456 655 

Road Transportation & Safety 577 029 957 989 220 812 

Water Services 344 011 158 383 308 391 

Development Management 165 692 854 439 324 793 

Encironmental Srvices 127 455 790 649 167 671 

Recreation And Amenity 61 552 031 481 579 348 

Agriculture, Education, Health & Welfare 21 737 008 44 912 213 

Miscellaneous Services 242 897 797 410 096 926 

Sub Total 3 092 117 198 5 058 066 808 

Commercial Rates 1 547 581 911   

Local Property Tax Allocations 393 749 293   

provisions for Debit.Credit Balances -24 618 406   

Total 5 058 066 808 5 058 066 808 
 

źródło: Local Authority Budgets 2019, Government of Ireland 

 

4. Charakterystyka Regionu Południowego 

 

Region Południowy leży na obszarze 29 589,8 km2, co stanowi ponad dwie trzecie obszaru Irlandii i 

podzielony jest na podregion środkowo-zachodni z ośrodkami w Clare i Limerick, południowo-

wschodni z ośrodkami w Carlow, Kilkenny, Wexford i Tipperary oraz południowo-zachodni z ośrodkami 

w Cork i Kerry. (Rysunek 6) Organem zarządzającym tym regionem jest Południowe Zgromadzenie 
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Regionalne, które zostało powołane w 2015 roku w wyniku reformy samorządowej w Irlandii i jest 

jednym z trzech Zgromadzeń Regionalnych. Oprócz Zgromadzenia Południowego, powołane zostały 

Zgromadzenia Północno-Zachodnie oraz Wschodnio-Środkowe i pełnią one funkcje władz regionalnych 

oraz zgromadzeń. W Zgromadzeniu Południowym zasiada 33 radnych z których 27 to przedstawiciele 

władz lokalnych i 6 to członkowie Komitet Regionów.  

Populacja regionu wynosi 1 606 065 mieszkańców, co stanowi jedną trzecią populacji Irlandii. Produkt 

Krajowy brutto regionu wynosi 119,2 mld EUR (2019), co stanowi 40,5% całkowitego PKB Irlandii. Stopa 

bezrobocia w regionie wyniosła 6,2% (2018). Liczba osób aktywnych zawodowo wynosiła 776 600 osób 

i wskaźnik zatrudnienia wyniósł prawie 67% (2019). Pod względem innowacji, region znajduje się w 

grupie ‘silnych innowatorów’.  

Rysunek 6. Podział Regionu Południowego na podregiony W Irlandii 

 

źródło: http://www.southernassembly.ie/the-assembly 

 

 

Zadaniem Zgromadzenia jest łączenie celów polityki lokalnej i krajowej, nadzorowanie lokalnych 

planów gospodarczych i społecznych, składanie sprawozdań dotyczących aspektów działania władz 

lokalnych oraz uczestnictwo w regionalnych forach gospodarczych. Region Południowy jest dobrze 

rozwiniętym regionem Irlandii a dominujące sektory gospodarki regionu to przemysł spożywczy, 

turystyka, elektronika i farmaceutyki. Do priorytetów rozwojowych regionu należy miedzy innymi 

http://www.southernassembly.ie/the-assembly
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wspieranie badań technologicznych, zdolności produkcyjnych w zakresie kluczowych technologii, 

inwestycje w innowacje, ekoinnowacje, transfer technologii, promowanie centrów kompetencji, 

rozwijanie powiązań i synergii pomiędzy nauką, biznesem i centrami badawczo-rozwojowymi, 

tworzenie klastrów i sieci powiązań.  

Wsparcie instytucjonalne przedsiębiorczości w regionie odbywa się poprzez działalność organizacji 

regionalnych, krajowych i unijnych, agencji rządowych i środków naukowych, które zajmują się 

przygotowywaniem, wdrażaniem i zarządzaniem różnego rodzaju programów spójnych z polityką 

regionu.   

Jedną z najważniejszych organizacji wsparcia biznesu są wspomniane powyżej Lokalne Biura 

Przedsiębiorczości (Local Enterprise Office - LEO), stanowiące lokalne punkty obsługi i wsparcia 

przedsiębiorców i do ich zadań należy stymulowanie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości oraz 

zwiększanie potencjału istniejących oraz powstających przedsiębiorstw MŚP, w szczególności 

mikroprzedsiębiorstw. Wsparcie LEO dla mikroprzedsiębiorstw obejmuje między innymi działania 

umożliwiające dostęp do alternatywnych form finansowania w przypadku odmowy finansowania przez 

banki, usługi doradcze, szkolenia i kursy. W Regionie Południowym, biura LEO mieszczą się we 

wszystkich większych ośrodkach, między innymi w Cork, Tralee, Limerick, Waterford, Kilkenny, 

Wexford, Carlow. 

Celem działalności Urzędu do Spraw Szkolnictwa Wyższego Higher Education Authority HEA49 jest 

regulacja instytucji szkolnictwa wyższego. Do jego istotnych zadań należy między innymi budowanie 

potencjału badawczego oraz internacjonalizację irlandzkiego szkolnictwa wyższego i wspieranie 

systemu innowacji. Działający w regionie Południowym Cork Institute of Technology (CIT)50 oferuje 

specjalistyczne kursy między innymi w zakresie biznesu, informatyki, inżynierii i nauk przyrodniczych. 

Rządowy Departament Biznesu, Przedsiębiorczości i Innowacji DBEI51 poprzez swoje działania wspiera 

przedsiębiorstwa MŚP w tworzeniu nowych miejsc pracy. Działania te dotyczą rozwijania i 

koordynowania polityki wspierania innowacji, badań i rozwoju poprzez stwarzanie warunków do 

finansowania oraz wdrażanie programów rozwoju biznesu. Finansowanie wspiera Departament 

Finansów Department of Finance52, który zarządza finansami rządowymi i realizuje cele gospodarcze i 

społeczne rządu. Jednym z istotnych celów przyjętej strategii Departamentu Finansów jest rozwój 

 
49 https://hea.ie/ 
50 https://www.cit.ie/ 
51 https://dbei.gov.ie/en/ 
52 https://www.gov.ie/en/organisation/department-of-finance/?referrer=http://www.finance.gov.ie/ 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regional-innovation-monitor/organisation/ireland/department-business-enterprise-and-innovation
https://hea.ie/
https://www.cit.ie/
https://dbei.gov.ie/en/
https://www.gov.ie/en/organisation/department-of-finance/?referrer=http://www.finance.gov.ie/
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sektora międzynarodowych usług finansowych, której  założeniem jest stwarzanie w Irlandii warunków 

do przyciągania specjalistycznych międzynarodowych usług finansowych a w kwestii zatrudnienia, 

osiągnięcie do 2025 roku poziomu 50 000 osób zatrudnionych w tym sektorze. Wśród horyzontalnych 

priorytetów jej działalności znajduje się regionalizacja.  

Działalność agencji Enterprise Ireland53 obejmuje wspieranie rozwoju firm produkcyjnych i usługowych 

poprzez finansowanie przedsiębiorców między innymi z wysokim potencjałem wzrostu oraz 

naukowców i uczelni, które zajmują się transferem technologii do przemysłu. Wspieranie innowacji 

odbywa się przez finansowane partnerstw innowacyjnych, komercjalizacji i przedsiębiorczości. Agencja 

IDA Ireland54, powstała w 1949 roku, zajmuje się przyciąganiem bezpośrednich zagranicznych 

inwestycji w Irlandii. W wyniku działalności Agencji, międzynarodowe przedsiębiorstwa w Irlandii 

zatrudniają ponad zapewniają 10% pracowników. Agencja  InterTrade Irlandia55 z siedzibą w Newry, 

wspiera w szczególności firmy MŚP   w rozwijaniu rynków transgranicznych. W ciągu 20 lat działalności 

Agencji, z jej wsparcia skorzystało ponad 42 000 przedsiębiorstw.  

Agencja Science Foundation Ireland (SFI)56 zajmuje się finansowaniem badań w dziedzinie nauki, 

technologii, inżynierii i matematyki a w szczególności biotechnologii, technologii energetycznych i 

informacyjnych ICT.  Jej działalność obejmuje także promowanie nauki i wspieranie naukowców oraz 

oferuje granty dla tych naukowców na całym świecie, którzy byliby zainteresowani zamieszkaniem i 

prowadzeniem badań w Irlandii. Instrumenty wsparcia finansowego oferowane przez SFI, obejmują 

projekty współpracy nauki i biznesu i ich celem jest zwiększanie konkurencyjności Irlandii na rynku 

międzynarodowym. Jednym z istotnych obszarów jej działań jest podnoszenie poziomu relacji 

pomiędzy przemysłem i środowiskami naukowymi.  

Kolejnym instrumentem wsparcia finansowego w regionie jest Fundusz Komercjalizacji 

Commercialisation Fund (CF), za którego działalność odpowiedzialna jest agencja rządowa  Enterprise 

Ireland. Fundusz przeznaczony jest dla instytucji i naukowców oraz ośrodków badawczych, które 

zajmują się transferem badań do zastosowań w gospodarce. Efekty działalności Funduszu dla regionu 

są mierzone wynikami określonymi zwiększoną liczbą przedsiębiorstw zaangażowanych we współpracę 

z centrami badawczymi, przyczynienia się do zwiększenia liczby nowych miejsc pracy w sektorze MŚP 

 
53 https://www.enterprise-ireland.com/en/ 
54 https://www.idaireland.com/ 
55 https://intertradeireland.com/ 
56 https://www.sfi.ie/ 

https://www.enterprise-ireland.com/en/
https://www.idaireland.com/
https://intertradeireland.com/
https://www.sfi.ie/
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oraz wśród klientów przedsiębiorstw MŚP, zwiększeniem dostępności łączy światłowodowych w 

regionie czy zwiększoną wydajnością cieplną zasobów mieszkaniowych.  

Przykładem innego programu Entrprise Ireland jest program rozwoju przedsiębiorczości New Frontiers, 

współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), którego celem jest 

wspieranie przedsiębiorców, zwiększających zatrudnienie oraz pobudzanie regionalnej gospodarki. Z 

kolei celem działalności Campus Incubation Centres jest uzupełnienie regionalnych inicjatyw 

technologicznych i innowacyjnych a ich aktywność skierowana jest na tworzenie w ramach uczelni 

przestrzeni biznesowej i wsparcia dla instytucji trzeciego poziomu w komercjalizacji projektów 

badawczo-rozwojowych. Kolejnym przykładem jest powołany przez rząd w 2015 roku Regionalny 

Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości (Regional Enterprise Development Fund 2017-2020), którego 

celem jest wspieranie regionalnych inicjatyw, dzięki którym można zidentyfikować i wykorzystać 

mocne strony regionu i wspierać te inicjatywy, które przyczynią się do rozwoju przedsiębiorstw w 

regionie poprzez stymulowanie przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy oraz wsparcia dla klastrów 

branżowych. Program Technology Gateway Program natomiast obejmuje natomiast działania 

wspierające przedsiębiorczość w ramach Institute of Technology a główne cele stawiane przed 

programem to możliwości komercjalizacji badań w zastosowaniach Internetu Rzeczy (IoT).  

 

Podsumowanie 

 

Celem opracowania raportu jest identyfikacja funkcjonujących różnego rodzaju mechanizmów na 

styku działalności i kompetencji lokalnych samorządów oraz przedsiębiorstw MŚP w Irlandii.  

Metodologia opracowania została oparta na rekomendowanych wskaźnikach opisanych we wstępie i 

założeniu, że dla opisania tych mechanizmów niezbędne jest ukazanie tła gospodarczo-ekonomicznego 

i strukturalnego kraju oraz głębsza charakterystyka wybranego regionu.  

Mechanizmy współpracy zachodzące pomiędzy lokalnymi samorządami i lokalnym biznesem w Irlandii 

są powiązane z rozwiązaniami systemowymi i założeniami strategicznymi, realizowanymi na wszystkich 

poziomach organizacji państwa. Działalność wszystkich struktur organizacyjnych ekosystemu 

gospodarczego podporządkowana jest wspólnym celom określonym dla każdej struktury w zależności 

od obszaru jej działania. Istotnym czynnikiem tej działalności jest równoważenie rozwoju wszystkich 

elementów tej działalności.  
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