
Możliwości wsparcia 

przedsiębiorców w nowej 

perspektywie 2021-2027 

- przegląd projektów 

programów operacyjnych



Nowa perspektywa finansowa 2021-2027 

– stan prac nad dokumentami

Zakończono konsultacje Umowy partnerstwa (UP) i Krajowego Planu 

Odbudowy (KPO), akceptacja przez Radę Ministrów i przekazanie do KE

Przyjęcie Rozporządzeń przez UE – 30 czerwca 2021 r. 

Przyjęcie KPO przez UE - …..?.... 2021 

Konsultacje społeczne (II/IV kw.2021) akceptacja przez Radę Ministrów 

/samorządy województw PO/RPO – przesłanie do KE – akceptacja IV kw.2021



Nowa perspektywa finansowa 2021-2027 

– stan prac nad dokumentami

Zakończenie prac nad Ustawą wdrożeniową i Wytycznymi w sprawie 

kwalifikowalności – IV kwartał 2021

Pierwsze konkursy w ramach PO (prawdopodobnie EFS+) – IV kwartał 2021/I 

kwartał 2022; pierwsze działania w ramach mechanizmu REACT EU IV 

kwartał 2021; w ramach KPO ?; w ramach Funduszy Europejskich dla 

Wielkopolski (następca WRPO) III kwartał 2022 r. 



Cel i okres realizacji programów

Celem KPO będzie 

odbudowa potencjału 

rozwojowego gospodarki 

utraconego w wyniku 

pandemii. Realizacja 

2.2020 – 08.2026.

Celem programów 

wynikających z UP 

będzie przygotowanie 

gospodarki polskiej na 

przełom rozwojowo-

cywilizacyjny w długiej 

perspektywie.

Następca WRPO tj. 

Fundusze Europejskie 

dla Wielkopolski (FEW –

realny termin konkursów 

II połowa 2022 r. 



to inicjatywa UE obejmująca dodatkowe 

środki na przeciwdziałanie negatywnym 

skutkom społeczno-gospodarczym pandemii COVID 19,

zaplanowane do wydatkowania w ramach i zgodnie z wytycznymi na lata 

2014-2020, w tym na:

Wsparcie przedsiębiorstw, w tym głównie pożyczki płynnościowe,

Cyfryzację (bony na cyfryzację dla przedsiębiorstw).

REACT UE



Podstawowa forma: dotacja w formie zaliczek i refundacji

Projekty z relatywnie niskim ryzykiem z oczekiwanym realtywnie krótkim okresem zwrotu z inwestycji –

instrumenty finansowe

W programach operacyjnych – koszty kwalifikowane od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2029 r.

Podatek VAT kwalifikowany w projektach o wartości mniej niż 5 mln EURO

Procent dofinansowania uzależniony od funduszu, z którego realizowany jest projekt, występowaniu pomocy

publicznej, miejsca realizacji np. w ramach programu regionalnego 70%

Zasady finansowania projektów:



Badania i innowacje / Wsparcie przedsiębiorstw

E-usługi, cyfryzacja

Efektywność energetyczna / Zielona energia

Główne obszary wsparcia w programach 

operacyjnych i KPO



W Priorytecie 1 FENG dotacje tylko dla projektów uwzględniających moduł 

badawczo-rozwojowy  lub inwestycji w infrastrukturę B+R

Projekty czysto wdrożeniowe – wsparcie zwrotne lub mieszane (czysta dotacja 

możliwa tylko w FEW/RPO)

Zakup infrastruktury B+R w FENG tylko dla projektów wpisanych na Polską 

Mapę Infrastruktury.

W FENG wsparcie TYLKO wysokotechnologicznych start-upów, pozostałe 

w FEW/RPO

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 

(FENG)



Specjalizacja w badaniu wirusów i chorób zakaźnych i w efekcie 

przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się epidemii koronawirusów,

Stymulacja innowacji prozdrowotnych (technologie medyczne)

Koncentracja na Inteligentnych Specjalizacjach z możliwością 

odkrywania nowych obszarów.

Preferencje w projekcie B+R (FENG)



Prace B+R i/lub rozwój infrastruktury B+R realizującą agendę badawczą dla

tworzenia innowacyjnych produktów lub usług (moduł obligatoryjny) np.

wynagrodzenie personelu badawczego i technicznego, podwykonawstwo, koszty

operacyjne,

Wdrożenie wyników badań np. zakupy aparatury badawczej, zakup sprzętu

i infrastruktury do realizacji agendy badawczej,

Internacjonalizacja i współpraca międzynarodowa np. promocja zagraniczna

produktów lub usług przedsiębiorstwa, komercjalizacja wyników badań za granicą,

Priorytet 1 FENG – Wsparcie dla przedsiębiorców

kompleksowe projekty obejmujące:



Usługi ochrony praw własności intelektualnej,

Rozwój kompetencji pracowników i menedżerów: egzaminy, kursy, szkolenia, staże 

podnoszące kompetencje pracowników,

Cyfryzację (automatyka i robotyzacja), cyberbezpieczeństwo,

„Zazielenianie” przedsiębiorstw (ekoprojektowanie, przeprowadzanie ocen 

środowiskowych)

Priorytet 1 FENG – Wsparcie dla przedsiębiorców

kompleksowe projekty obejmujące:



Rodzaje projektów: konkursowe

Rodzaj finansowania: dotacja

Instytucje pośredniczące:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Priorytet 1 FENG –

kompleksowe projekty obejmujące:



Środowisko sprzyjające innowacjom – zwiększenie sektora nauki do współpracy

Środowisko sprzyjające innowacjom – wsparcie inicjatyw wyselekcjonowanych na poziomie UE

Środowisko sprzyjające innowacjom – alternatywne metody finansowania i realizacji prac badawczo-

rozwojowych 

Rodzaje projektów: konkursowy i pozakonkursowy

Rodzaj finansowania: dotacja

Beneficjenci: zespoły badawcze, organizacje badawcze, przedsiębiorcy

Instytucje pośredniczące:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy

Priorytet 2 FENG 



Wsparcie internacjonalizacji

Wsparcie transferu technologii

Wsparcie powstawania i rozwoju innowacyjnych spółek, zwiększenie 

konkurencyjności MŚP

Wsparcie na kapitał obrotowy dla MŚP

Priorytet 2 FENG 

Zrównoważony wzrost MŚP oraz tworzenie 

miejsc pracy w MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, 

w tym poprzez inwestycje produkcyjne



Rodzaje projektów: konkursowe i pozakonkursowe

Finansowanie: dotacja

Beneficjenci: instytucje otoczenia biznesu, przedsiębiorcy, organizacje badawcze

Instytucja pośrednicząca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Priorytet 2 FENG 

Zrównoważony wzrost MŚP oraz tworzenie 

miejsc pracy w MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, 

w tym poprzez inwestycje produkcyjne



Wsparcie w zakresie transferu technologii : wsparcie transformacji cyfrowej polskich MŚP, granty na zakup technologii,

wsparcie indywidualnych innowatorów, ochrona własności intelektualnej – zwiększenie praktycznych umiejętności

przedsiębiorców w zakresie ochrony własności intelektualnej

Wsparcie w zakresie wsparcia powstawania i rozwoju innowacyjnych spółek: wsparcie wyszukiwania i przygotowania

rozwiązań technologicznych, programy rozwojowe dla innowacyjnych spółek

Finansowanie: instrumenty kapitałowe (finansowanie powstawania i rozwoju spółek typu start –up w wykorzystaniem

funduszy venture capital oraz finansowanie poprzez „aniołów biznesu”, instrumenty gwarancyjne dla MŚP, instrumenty

łączące finansowanie dłużne z dotacyjnym (mieszane) na innowacje technologiczne i zielone inwestycje

Beneficjenci: instytucje otoczenia biznesu, przedsiębiorcy, organizacje badawcze, partnerzy społeczno-gospodarczy

Instytucje pośredniczące: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Bank Gospodarstwa Krajowego, Narodowe

Centrum Badań i Rozwoju

Priorytet 2 FENG 



Komponent A – Inwestycje w przedsiębiorstwach w zakresie infrastruktury B+R służące do opracowania technologii w

zakresie wykorzystania odpadów jako surowców wtórnych, których celem będzie stworzenie bardziej wydajnej

gospodarki

Komponent A – Wsparcie inwestycji sektora rolno-spożywczego np. dywersyfikacja i skracanie łańcucha dostaw;

wsparcie dla przedsiębiorstw z sektorów najbardziej poszkodowanych w wyniku pandemii COVID (sektor HoReCa,

turystyka, kultura)

Komponent D – Badania i innowacje w zakresie efektywności, dostępności i jakości systemu ochrony zdrowia, w tym

budowa, rozbudowa, doposażenie zakładów produkujących substancje aktywne pochodzenia mikrobiologicznego (API),

leki generyczne i biopodobne, wsparcie w zakresie prowadzenia projektów B+R w obszarze API – wsparcie pożyczkowe

Krajowy Plan Odbudowy a wsparcie przedsiębiorstw



Obszary wsparcia:

Dostępność cyfrowa

Dzielenie się danymi

Interoperacyjność

Cyberbezpieczeństwo

Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)



Zwiększenie dostępu do ultra-szybkiego Internetu szerokopasmowego

Wysoka jakość i dostępność e-usług publicznych

Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa

Cyfrowa dostępność i ponowne wykorzystanie informacji przez przedsiębiorstwa np. zapewnienie dostępu do

dynamicznych zbiorów danych za pośrednictwem interfejsów programowania aplikacji, wykorzystanie danych

i analityki biznesowej w przedsiębiorstwach oraz wsparcie dzielenia się danymi przez przedsiębiorstwa z biznesem,

nauką i administracją publiczną

Wsparcie umiejętności cyfrowych pracowników przedsiębiorstw z takich obszarów jak: analiza danych, robotyka i

sensory, e-handel, cyberbezpieczeństwo, obliczenia kwantowe, zarządzanie IT

Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)



Rodzaje projektów: konkursowe i pozakonkursowe

Finansowanie: dotacja

Beneficjenci:

Instytucje publiczne, dostawcy usług cyfrowych, przedsiębiorcy

Instytucje pośredniczące:

PARP (priorytet 1)

Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)



Komponent C – transformacja cyfrowa:

Finansowanie trwale nierentownych z punktu widzenia inwestycji komercyjnych, projektów

szerokopasmowego internetu dla gospodarstw domowych i instytucji o znaczeniu społeczno-

gospodarczym w białych obszarach NGO (tj. w miejscach w których nie można skorzystać z internetu

o przepustowości min. 30 Mb/s)

Doposażenie szkół podstawowych i ponadpodstawowych w sprzęt komputerowy wraz

z oprogramowaniem, szkolenia dla nauczycieli

Krajowy Plan Odbudowy a cyfryzacja



Obszary wsparcia:

Niska emisja

Inteligentne rozwiązania

Energetyka wiatrowa

Wodór

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko



Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji gazów cieplarnianych, w tym

modernizacja energetyczna budynków zakładowych, doradztwo energetyczne

Rodzaje projektów: konkursowe i pozakonkursowe

Finansowanie: dotacja (rozważa się wsparcie w formie instrumentów finansowych

dla przedsiębiorstw)

Beneficjenci: instytucje publiczne, MŚP, DP, podmioty zarządzający budynkami

mieszkalnymi

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko – wybrane priorytety:



Wspieranie transformacji w kierunku gospodarki w obiegu zamkniętym

i gospodarki zasobooszczędnej

Rodzaje projektów: konkursowe i pozakonkursowe

Finansowanie: dotacja (rozważa się wsparcie w formie instrumentów finansowych

dla przedsiębiorstw)

Beneficjenci: instytucje publiczne, przedsiębiorcy

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko



Wspieranie energii odnawialnej

Rodzaje projektów: konkursowe i pozakonkursowe

Finansowanie: dotacja (rozważa się wsparcie w formie instrumentów finansowych

dla przedsiębiorstw)

Beneficjenci: instytucje publiczne, przedsiębiorcy

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko



Obszary wsparcia:

Opieka nad dziećmi do lat 3

Dostępność

Równe szanse

Innowacje społeczne

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego



Konsultacje społeczne programu do 5 listopada br.

Obszary wsparcia:

Badania i rozwój

Cyfryzacja

Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc

pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne

Środowisko i energia

Instytucja zarządzająca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Programy regionalne – Fundusze Europejskie dla Wielkopolski



Informacje o potencjalnych konkursach:

www.biznes.powiat.pila.pl

strony internetowe wskazanych instytucji 

pośredniczących i zarządzających

http://www.biznes.powiat.pila.pl/


Dziękuję za uwagę…

Karolina Szambelańczyk

Dyrektor Wydziału Funduszy Pomocowych i Rozwoju

Starostwo Powiatowe w Pile

ue@powiat.pila.pl

Tel. 501108556

mailto:ue@powiat.pila.pl

