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I Informacja na temat postępów w realizacji programów operacyjnych
Polityki Spójności UE 2014-2020
1. Polska na tle innych państw członkowskich UE
Według danych Komisji Europejskiej na dzień 4 maja br., KE wypłaciła 28 państwom
członkowskim w formie płatności okresowych środki w wysokości 114,1 mld EUR.
Z powyższej kwoty do Polski trafiło 30,7 mld EUR, co stanowi ok. 40% alokacji dla Polski
(miejsce 6 na 28 państw członkowskich). Kwota przekazana przez KE do Polski stanowi 27%
wszystkich wypłaconych dotychczas państwom członkowskim środków.
Poniższa mapa przedstawia stan realizacji Polityki Spójności w Polsce na tle innych państw
członkowskich.
Mapa 1. Środki wypłacone Polsce oraz pozostałym państwom członkowskim UE tytułem
płatności okresowych – stan na 4 maja 2020 r.

2. Stan realizacji programów operacyjnych Polityki Spójności 2014-2020
Do 5 maja 2020 r. złożono 134 700 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę
753,1 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 465,4 mld
zł, co stanowi 139,3% alokacji .
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Od uruchomienia programów podpisano z beneficjentami 61 685 umów o dofinansowanie na
całkowitą kwotę 459,6 mld zł, w tym w części dofinansowania UE 280,0 mld zł, co stanowi
83,8% alokacji.
Wartość całkowitych wydatków beneficjentów wynikająca z rozliczeń na poziomie krajowym,
wyniosła 202,7 mld zł, w tym dofinansowanie UE 136,3 mld zł, co stanowi 40,8% alokacji. Od
początku wdrażania programów na lata 2014-2020 certyfikowano do KE wydatki kwalifikowalne
w wysokości 169,1mld zł, w tym dofinansowanie unijne w kwocie 143,6 mld zł – co stanowi
43,5% alokacji.
Pomimo znacznego przyspieszenia w realizacji programów operacyjnych w 2020 r., nadal
utrzymują się różnice pomiędzy programami krajowymi (KPO) i programami regionalnymi
(RPO). W odniesieniu do poziomu kontraktacji różnica ta wynosi 5 punktów procentowych (na
korzyść programów krajowych). Natomiast w przypadku płatności na rzecz beneficjentów
i certyfikacji wydatków do KE różnice pomiędzy dwoma grupami programów są już nieznaczne.
Wykres 1. Stan zaawansowania realizacji Polityki Spójności w Polsce – dane na 5 maja 2020 r.

Na końcu materiału informacyjnego zamieszczono tabelę (tabela 1) przedstawiającą dane
odnoszące się do wartości złożonych wniosków o dofinansowanie, podpisanych umów, wartości
wypłaconych wnioskodawcom środków oraz wartości wydatków certyfikowanych do KE
w podziale na programy operacyjne.
Poniższy wykres obrazuje stan zaawansowania poszczególnych programów operacyjnych pod
względem kontraktacji dostępnych środków oraz certyfikacji wydatków do KE w odniesieniu do
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alokacji tych programów. Do programów, które charakteryzują się wysokim poziomem zarówno
kontraktacji, jaki certyfikacji wydatków do KE należą: PO Infrastruktura i Środowisko, PO Pomoc
Techniczna, PO Polska Wschodnia, RPO Woj. Opolskiego, RPO Woj. Podkarpackiego, RPO
Woj. Pomorskiego, RPO Woj. Wielkopolskiego.
Wykres 2. Kontraktacja oraz certyfikacja wydatków do KE jako % dostępnej alokacji (stan na 5
maja 2020 r.)

3. Stan realizacji zasady n+3
Jedna z reguł zarządzania finansowego publicznymi środkami wspólnotowymi stanowi, że
Komisja Europejska anuluje automatycznie część zobowiązania, które nie zostało uregulowane
przez płatność zaliczkową lub dla którego KE nie otrzymała wniosku o płatność, do
końca trzeciego roku po roku dokonania zobowiązania (lub po terminie późniejszej decyzji KE
wymaganej do autoryzowania działania). Oznacza ona, że państwo członkowskie, które do
końca roku n+3 złożyło wnioski o płatność, opiewające na kwotę mniejszą niż roczna transza
środków alokowanych w roku n, bezpowrotnie traci kwotę różnicy.
Zgodnie z danymi na 5 maja br. we wszystkich poza jednym programem wyeliminowane
zostało zagrożenie utraty środków UE przez Polskę w wyniki zastosowania zasady n+3 w 2020
r. Minimalne kwoty konieczne do certyfikacji do KE do końca bieżącego roku zostały
przekroczone zarówno w programach krajowych, jak i w programach regionalnych
(rozpatrywanych łącznie). Osiągnięta nadwyżka w programach krajowych to ponad 4 mld EUR,
natomiast w programach regionalnych 2,7 mld EUR. Programem, w którym nadal identyfikuje
się zagrożenie bezpowrotnej utraty środków jest RPO Woj. Kujawsko-Pomorskiego. Odnosi się
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to do kwoty 29 mln EUR. Poniższe wykresy przedstawiają stan realizacji zasady n+3
w poszczególnych programach operacyjnych.
Wykres 3. Realizacja certyfikacji do KE ponad minimalne cele n+3 do wykonania do końca
2020 r. (programy krajowe - KPO)

Wykres 4. Realizacja certyfikacji do KE ponad minimalne cele n+3 do wykonania do końca
2019 r. (programy regionalne - RPO)
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4. Porównanie realizacji Polityki Spójności w perspektywie 2007-2013 i 20142020
Do porównania postępu w realizacji programów Polityki Spójności w dwóch perspektywach
posłużył poziom kontraktacji oraz poziom certyfikacji wydatków do KE. Porównano dane
z analogicznych okresów wdrażania programów.
W odniesieniu do poziomu kontraktacji nie odnotowuje się wyraźnych różnic pomiędzy dwiema
perspektywami finansowymi, choć nieco wyższy (1 punkt procentowy) jest poziom kontraktacji
w obecnym okresie programowania. Nieco większe różnice można zauważyć w odniesieniu do
dwóch grup programów: krajowych (rozpatrywanych łącznie) i regionalnych (rozpatrywanych
łącznie). W tym podejściu lepsze tempo kontraktacji odnotowuje się w bieżącej perspektywie w
przypadku programów krajowych (różnica ok. 3 punktów procentowych). W odniesieniu do RPO
obecnie tempo jest niższe niż miało to miejsce w okresie 2007-2013 o ok. 2 punkty procentowe.
Szczegółowe dane zaprezentowano na poniższych wykresach.
Wykres 5. Kontraktacja 2014-2020 vs 2007-2013 (KPO+RPO) – stan na 5 maja 2020 r.
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Wykres 6. Kontraktacja 2014-2020 vs 2007-2013 – krajowe programy operacyjne – stan na 5
maja 2020 r.

Wykres 7. Kontraktacja 2014-2020 vs 2007-2013 – regionalne programy operacyjne – stan na 5
maja 2020 r.
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Poziom certyfikacji wydatków w analogicznym okresie był o blisko 6 punktów procentowych
wyższy w poprzedniej perspektywie finansowej. Przy czym wpływ na te różnice może mieć
znacznie niższy poziom certyfikacji wydatków w przypadku regionalnych programów
operacyjnych w bieżącej perspektywie finansowej. Różnica ta wynosi blisko 20 punktów
procentowych. W przypadku programów krajowych obecny poziom certyfikacji wydatków do KE
jest podobny do tego z okresu 2007-2013. Szczegółowe dane zaprezentowano na poniższych
wykresach.
Wykres 8. Certyfikacja 2014-2020 vs 2007-2013 (6 KPO + 16 RPO) – stan na 5 maja 2020 r.
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Wykres 9. Certyfikacja 2014-2020 vs 2007-2013 krajowe programy operacyjne – stan na 5 maja
2020 r.

Wykres 10. Certyfikacja 2014-2020 vs 2007-2013 krajowe programy operacyjne – stan na 5
maja 2020 r.
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Tabela 1. Stan wdrażania programów operacyjnych 2014-2020 (5 maja 2020 r.)
wnioski o dofinansowanie
Program Operacyjny
Liczba
Wiedza Edukacja Rozwój
Pomoc Techniczna
Infrastruktura i Środowisko
Inteligentny Rozwój

Wartość
ogółem

Wkład UE

mln PLN

mln PLN

12 456

29 171

320

3 348

3 833

umowy o dofinansowanie
%
alokacji

25 083 122,6%

Liczba

Wartość
ogółem

Wkład UE

mln PLN

mln PLN

%
alokacji

środki rozliczone na poziomie
beneficjentów
Wartość
Wkład UE
ogółem
% alokacji
mln PLN

mln PLN

certyfikacja do KE
Wkład UE

% alokacji

mln EUR

6 312

19 100

16 536

80,8%

9 571

8 278

40,5%

1 872

39,8%

90,2%

318

3 175

2 607

85,3%

2 147

1 741

57,0%

400

56,9%

223 375

122 378 102,8%

2 475

197 041

104 004

87,3%

76 852

52 150

43,8%

12 464

45,5%

6 719

54 253

30 786

82,3%

20 307

10 470

28,0%

3 394

39,4%

2 755

25 028

185 008

104 584 279,4%

Polska Cyfrowa

1 649

29 936

20 123 213,2%

544

13 144

9 181

97,3%

3 138

2 249

23,8%

786

36,2%

Polska Wschodnia

2 831

20 740

13 259 152,6%

1 279

10 577

7 147

82,2%

6 073

4 408

50,7%

1 008

50,4%

RPO Dolnośląskie

6 314

17 017

11 736 119,9%

3 496

11 216

7 685

78,5%

7 126

4 726

48,3%

1 133

50,3%

RPO Kujawsko-Pomorskie

3 501

12 009

8 336 100,8%

2 232

8 939

6 289

76,0%

3 587

2 472

29,9%

628

33,0%

RPO Lubelskie

6 603

18 274

12 680 130,8%

3 570

11 177

7 739

79,8%

6 531

4 482

46,2%

1 001

44,9%

RPO Lubuskie

1 709

7 069

4 657 118,2%

986

4 450

3 145

79,8%

2 210

1 565

39,7%

359

39,6%

RPO Łódzkie

6 384

19 566

12 403 126,5%

3 008

11 985

7 680

78,3%

5 525

3 674

37,5%

888

39,4%

RPO Małopolskie

6 733

25 850

17 616 140,9%

3 507

15 292

10 165

81,3%

7 342

4 953

39,6%

1 241

43,1%

RPO Mazowieckie

7 530

17 911

12 304 135,5%

3 321

10 974

7 326

80,7%

6 294

4 088

45,0%

954

45,7%

RPO Opolskie

2 320

6 843

4 859 118,3%

1 286

4 945

3 507

85,4%

3 162

2 210

53,8%

510

54,0%

RPO Podkarpackie

6 026

18 854

12 815 139,5%

2 957

10 912

7 527

81,9%

6 891

4 632

50,4%

1 087

51,4%

RPO Podlaskie

5 157

11 773

7 476 141,8%

2 160

6 192

4 187

79,4%

3 227

2 154

40,8%

465

38,3%

RPO Pomorskie

3 725

14 039

9 958 122,9%

1 769

10 790

7 220

89,1%

5 160

3 690

45,5%

902

48,3%

RPO Śląskie

9 489

29 379

19 969 132,2%

4 600

17 642

12 075

79,9%

8 172

5 483

36,3%

1 298

37,3%

RPO Świętokrzyskie

5 946

13 488

9 300 156,9%

2 173

7 055

4 766

80,4%

3 289

2 272

38,3%

524

38,4%

RPO Warmińsko-Mazurskie

6 764

13 927

9 807 130,6%

3 946

8 816

6 006

80,0%

4 245

2 901

38,6%

687

39,7%

RPO Wielkopolskie

7 101

22 893

15 570 146,2%

3 119

13 875

9 127

85,7%

7 486

4 761

44,7%

1 178

48,1%

RPO Zachodniopomorskie

3 281

12 596

7 712 110,8%

1 908

8 087

5 313

76,4%

4 347

2 901

41,7%

659

41,2%

Krajowe PO

46 117

491 578

288 181 145,4%

17 647

297 290

170 260 85,9%

118 087

79 296

40,0%

19 924

43,7%

Regionalne PO

88 583

261 487

177 197 130,4%

44 038

162 343

109 758 80,8%

84 596

56 964

41,9%

13 515

43,2%

134 700

753 065

465 379 139,3%

61 685

459 633

280 018 83,8%

202 684

136 261

40,8%

33 439

43,5%

KPO+RPO Łącznie
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II Informacja na temat działań MFiPR dotyczących walki ze skutkami
koronawirusa w ramach Polityki Spójności 2014-2020
Udział w zapewnieniu sprawnej realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych
oraz niwelowanie skutków pandemii koronawirusa, jest w obecnym czasie jednym z kluczowych
wyzwań i zadań, które realizuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR), jako
instytucja zarządzająca strumieniem środków funduszy UE w ramach Polityki Spójności.
Polityka Spójności zawiera w sobie działania ukierunkowane na inwestycje i wzrost
gospodarczy. Dlatego środki dostępne dla Polski na lata 2014-2020 należy traktować jako
inwestycyjne, a więc takie, których wydatkowanie powinno przyczynić się do niwelowania
skutków spowolnienia gospodarczego wywołanego przez pandemię.
W tym kontekście należy zauważyć, że ani Polska, ani żaden inny kraj nie otrzymały z UE
dodatkowych środków na walkę ze skutkami COVID-19 w ramach polityki spójności.
Zaproponowane przez Komisję Europejską zmiany legislacyjne dały jednak możliwość zmiany
przeznaczenia środków, które jeszcze nie zostały zakontraktowane w ramach poszczególnych
programów operacyjnych. Tym samym państwa członkowskie (kosztem rezygnacji z niektórych
zaplanowanych inwestycji) mają możliwość ukierunkowania interwencji na działania związane
np. z niezbędnymi zakupami sprzętu ochronnego, dopłatami do wynagrodzeń, czy pożyczkami
dla MŚP w zakresie kapitału obrotowego.
Poniżej przedstawiono zestawienie działań podejmowanych przez MFiPR z zakresu wdrażania
Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych (EFSI), określanych jako Funduszowy
Pakiet Antywirusowy.
DZIAŁANIA PRAWNO-LEGISLACYJNE
 Ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów
operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (tzw. specustawa
funduszowa) - uchwalona przez Sejm w dniu 3 kwietnia (DZ.U. z 2020 r. poz. 694)
Ustawa weszła w życie 18 kwietnia br. z mocą od 1 lutego 2020 r., a jej przepisy będą
stosowane do 31 grudnia 2020 roku. Ustawa jest kompatybilna i uzupełniająca się
z rozwiązaniami, które przygotowała Unia Europejska, zarówno pod względem treści rozwiązań,
jak i daty, od której mają być one stosowane. Celem ustawy jest zapewnienie płynnej realizacji
i rozliczenia projektów dofinansowanych w ramach programów operacyjnych, w warunkach
kryzysu wywołanego pandemią COVID-19. Proponowane rozwiązania umożliwiają instytucjom
uczestniczącym w systemie wdrażania środków europejskich bardziej elastyczne podejście do
zagrożeń dla prawidłowej realizacji projektów będących następstwem wystąpienia COVID-19,
a jednocześnie pozwalają uwzględnić szczególne okoliczności, w jakich znaleźli się beneficjenci
realizujący projekty, na które negatywnie wpłynęło wystąpienie COVID-19.
 Rozwiązania w zakresie pomocy publicznej
W dniu 15 kwietnia br. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki
Regionalnej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy z instrumentów
finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania
polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 670).
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Pomoc na podstawie ww. rozporządzenia może być udzielana zarówno na cele obrotowe, jak
i inwestycyjne – również podmiotom, które znalazły się w trudnej sytuacji ekonomicznej
w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19. Możliwe do przyznania wsparcie nie jest
ograniczone kwotowo, uzależnione jest natomiast od kosztów wynagrodzeń albo obrotów
przedsiębiorców ubiegających się o wsparcie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
możliwe będzie również przyznanie wyższej pomocy, niż wynikałaby z odniesienia się do
wskazanych parametrów.
W dniu 29 kwietnia br. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki
Regionalnej z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub
pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu
wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (Dz. U.
poz. 773).
Program pomocowy przewiduje udzielanie pomocy w formie dotacji i pomocy zwrotnej ze
środków krajowych i regionalnych programów operacyjnych perspektywy finansowej 2014-2020.
Przedsiębiorcy będą mogli wykorzystać środki nie tylko na cele inwestycyjne, ale również na
kapitał obrotowy, czyli na bieżące działanie przedsiębiorstwa. Pomoc będą mogli otrzymać
również przedsiębiorcy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji w związku z wystąpieniem
pandemii. Pomoc możliwa do uzyskania na podstawie rozporządzenia jest niezależna od
wielkości obrotów danego przedsiębiorcy, czy ponoszonych przez niego kosztów zatrudnienia –
jej maksymalna wartość wynosi nawet 800 000 euro na jednego przedsiębiorcę.
W dniu 1 maja br. – weszło w życie rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej
z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów
inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu w celu wspierania
polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.
Program pomocowy przewiduje udzielanie pożyczek, poręczeń i gwarancji ze środków
zwróconych z IIF 2007-13. Przedsiębiorcy będą mogli wykorzystać środki nie tylko na cele
inwestycyjne, ale również na kapitał obrotowy, czyli na bieżące działanie przedsiębiorstwa.
Pomoc będą mogli otrzymać również przedsiębiorcy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji
w związku z wystąpieniem pandemii. Pomoc możliwa do otrzymania na podstawie
rozporządzenia nie jest ograniczona kwotowo – jej wartość uzależniona będzie od kosztów
wynagrodzeń albo obrotów przedsiębiorców ubiegających się o wsparcie. W szczególnie
uzasadnionych przypadkach możliwe będzie również przyznanie wyższej pomocy, niż
wynikałaby z odniesienia się do wskazanych parametrów.
W zgłoszeniu w KE znajduje się projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej
w sprawie udzielania pomocy w uproszczonej formie wsparcia zwrotnego ze środków
instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu oraz
z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020
w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.
Program pomocowy przewidujący udzielanie nieprocentowanych pożyczek / bezpłatnych
gwarancji/poręczeń ze środków zwróconych z IIF 2007-13 oraz w ramach IF 2014-20 – jest to
nowa możliwość, która pojawiła się po zmianie Komunikatu KE. Po uzgodnieniach z Komisją
i publikacji w Dzienniku Ustaw, rozporządzenie umożliwi udzielanie przedsiębiorcom wsparcia
z funduszy unijnych i środków instrumentów inżynierii finansowej perspektywy finansowej 07-13
podlegających ponownemu wykorzystaniu - w formie pożyczek i gwarancji/poręczeń na nowych,
antykryzysowych zasadach:
 przedsiębiorcy będą mogli wykorzystać fundusze europejskie nie tylko na cele
inwestycyjne, ale również na kapitał obrotowy, czyli na bieżące działanie
przedsiębiorstwa,
 pomoc będą mogli otrzymać również przedsiębiorcy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji
w związku z wystąpieniem pandemii,
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 wysoka maksymalna kwota pomocy możliwej do uzyskania na podstawie rozporządzeń
– będzie to nawet 800 tysięcy euro na jednego przedsiębiorcę,
Ministerstwo opracowało także projekt kolejnego rozporządzenia - w sprawie udzielania
pomocy na działalność badawczo-rozwojową związaną z pandemią COVID-19, pomocy
inwestycyjnej na infrastrukturę służącą do testowania i przygotowania do masowej
produkcji wyrobów służących do zwalczania pandemii COVID-19 oraz pomocy
inwestycyjnej na produkcję wyrobów służących zwalczaniu pandemii COVID-19,
w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020, którego przygotowanie wynika
z nowych możliwości wsparcia, jakie pojawiły się 3 kwietnia br. w związku ze zmianą
Komunikatu KE ws. tymczasowych ram antykryzysowych.
Rozporządzenia stwarzają ramy prawne do uruchomienia pomocy na nowych zasadach.
Decyzja należy za każdym razem do instytucji zarządzającej danym programem.
ZMIANY W PROGRAMACH OPERACYJNYCH
MFiPR ustaliło z KE procedurę zmiany programów operacyjnych Polityki Spójności na
lata 2014-2020 w związku z łagodzeniem skutków epidemii COVID-19. Aby przeznaczyć
więcej środków na walkę z COVID19 i jego skutkami muszą zostać przeprowadzone
odpowiednie zmiany programów operacyjnych (należy pamiętać, że środki można wykorzystać
tylko w ramach programów operacyjnych i zgodnie z przepisami prawa unijnego i krajowego).
 FINANSOWANIE DZIAŁAŃ Z EFRR i FS (INFRASTRUKTURA ZDROWOTNA
POIŚ/RPO)
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej jako instytucja zarządzająca Programem
Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko (IZ POIiŚ) podjęło natychmiastowe działania
mające na celu przekazanie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
dla systemu ochrony zdrowia z puli środków niezakontraktowanych (550 mln PLN). We
współpracy z Ministerstwem Zdrowia wypracowano koncepcję ich wydatkowania poprzez
wskazanie obszarów koniecznych i pilnych inwestycji wzmacniających system ochrony zdrowia
w walce z rozprzestrzenianiem się COVID-19.
Działania na rzecz systemu ochrony zdrowia mogą polegać na: dostosowaniu sanatoriów,
hoteli, szkół, powierzchni targowych, stadionów do pełnienia funkcji tymczasowych szpitali do
leczenia pacjentów COVID-19 – sprzęt i wyposażenie, tymczasowe namioty oraz adaptacja w
budynkach, m.in. instalacje dostarczające tlen
W przypadku sektora transportu miejskiego beneficjenci projektów POIiŚ (organizatorzy
zbiorowego transportu publicznego oraz przewoźnicy) również otrzymali możliwość zwiększenia
wartości projektów o działania łagodzące skutki epidemii (mycie i dezynfekcja taboru oraz
infrastruktury transportu miejskiego, środki ochrony osobistej pracowników, sprzęt informatyczny
wspomagający realizację projektów). Dodatkowe dofinansowanie projektów może wynieść do
133 mln zł.
W sektorze transportu kolejowego POIiŚ (dla projektów dot. zakupu/modernizacji taboru
kolejowego oraz modernizacji dworców) dopuszczono możliwość kwalifikowania wydatków
związanych z zapobieganiem oraz łagodzeniem skutków epidemii COVID-19 (np.: zakup
środków ochrony osobistej, dezynfekcja taboru). Podejmowane przez beneficjentów działania
będą dodatkowym zadaniem w projekcie, finansowanym między innymi z oszczędności
projektowych.
Podobnie w sektorze transportu drogowego POIiŚ, Beneficjentom realizującym projekty
konkursowe w miastach na prawach powiatu umożliwiono zwiększenie kosztów projektów oraz
kwalifikowanie wydatków związanych z zapobieganiem i łagodzeniem skutków epidemii (środki
ochrony osobistej pracowników, sprzęt informatyczny wspomagający realizację projektów).
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Ponadto podjęto działania, aby Regionalne Programy Operacyjne (realizowane przez
marszałków województw) dokonały stosownych przesunięć na sektor zdrowia zgodnie z
zasadami wskazanymi w I i II pakiecie CRII. Większość województw uzgodniła już z KE zakres
finansowy i merytoryczny zmian w programach.
 FINANSOWANIE DZIAŁAŃ Z EFRR i FS (WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
W RAMACH POIR, POPW i RPO, W TYM FINANSOWANIE ZWROTNE)
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR)
MFiPR wprowadziło zmiany dotyczące rozszerzenia funduszu gwarancyjnego (oferującego
gwarancje do 80% wartości kredytów dla MSP udzielanych przez banki komercyjne
i spółdzielcze). Dotychczas gwarancjami mogły być objęte kredyty inwestycyjne. Dzięki
wprowadzonym zmianom możliwe jest gwarantowanie również kredytów obrotowych, w tym na
rachunku bieżącym. Większość banków, które współpracują z BGK we wdrażaniu instrumentu,
oferuje już kredyty obrotowe z gwarancją POIR. Uruchomiony został nowy instrument
finansowy - fundusz pożyczkowy o wartości co najmniej 400 milionów złotych. Umowa
o dofinansowanie z BGK podpisana została 2 kwietnia br., BGK wybrał już pierwszych czterech
pośredników finansowych, którzy będą udzielać pożyczek na bardzo atrakcyjnych warunkach.
Z kolejnymi pośrednikami Bank jest na etapie zawierania umów współpracy. U części
pośredników przedsiębiorcy mogą już składać wnioski o pożyczki, u kolejnych pośredników
pożyczki będą dostępne na początku maja br.
Wprowadzono korzystniejsze dla przedsiębiorców zmiany dot. kredytu technologicznego
(zmiany weszły w życie z dniem 01.04.2020 r. wraz z ustawą dot. tarczy antykryzysowej).
Termin uruchomienia konkursu na nowych zasadach w ramach naboru zaplanowanego do
ogłoszenia w maju 2020 r., alokacja 350 mln zł.
W dniu 6 kwietnia br. ogłoszony został konkurs tematyczny na współfinansowanie
projektów B+R w ramach poddziałania 1.1.1 POIR „szybka ścieżka”. Celem konkursu
tematycznego realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach POIR, jest
wyłonienie do dofinansowania projektów mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu
się koronawirusów, ze szczególnym uwzględnieniem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.
Budżet konkursu: 200 mln PLN.
W dniu 15 kwietnia br. ogłoszony został nabór wniosków na sfinansowanie nowych zadań
badawczych związanych z walką z pandemią COVID-19, np. zagadnień biologicznych
koronawirusa SARS-CoV-2, medycznych, epidemicznych, diagnostycznych, związanych
z zarządzaniem kryzysowym. Dotychczasowi beneficjenci działania 4.4 POIR realizowanego
przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (programy TEAM, TEAM-TECH, FIRST TEAM,
HOMING, POWROTY), tj. naukowcy i zespoły badawcze będą mogli uzyskać dodatkowe środki
na to, by zwiększyć zasięg i zakres realizowanych teraz projektów. Dodatkowy budżet będzie
można przeznaczyć wyłącznie na nowe zadania badawcze, które są związane ze zwalczaniem
COVID-19. Wnioski o zwiększenie zakresu projektów będą mogły być składane przez
Bbeneficjentów, którym w działaniu 4.4 PO IR nie jest udzielana pomoc publiczna. Kwota
dodatkowych środków na ten cel to 15 mln PLN. Wnioski o sfinansowanie nowych zadań
badawczych można składać od 15 kwietnia do 12 maja 2020 r.
Planowane jest też uruchomienie przez PARP konkursu dla firm na rozwiązania cyfrowe,
które mogą usprawnić działania przedsiębiorstw również w czasie pandemii – np. obsługa
klientów przez internet, automatyzacja procesów, wykorzystanie rozwiązań chmurowych.
Planowane jest nagrodzenie 100 pomysłów kwotami ok. 20 tys. zł. PARP planuje też działania
towarzyszące, jak webinary, materiały promujące nagrodzone rozwiązania. Rozpoczęcie
konkursu planowane jest na maj.
Ponadto, planowane są działania dla przedsiębiorców w zakresie pomocy inwestycyjnej na
budowę lub unowocześnienie infrastruktury służącej do opracowania, testowania,
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udoskonalania i przygotowania produktów służących zwalczaniu epidemii COVID-19
(produktów leczniczych, w tym szczepionek, i terapii, ich półproduktów, farmaceutycznych
składników czynnych i surowców; wyrobów medycznych oraz sprzętu szpitalnego i medycznego
(w tym respiratorów, odzieży i sprzętu ochronnego, a także narzędzi diagnostycznych) oraz
niezbędnych surowców; środków odkażających i ich produktów pośrednich oraz surowców
chemicznych niezbędnych do ich produkcji; narzędzi do gromadzenia/przetwarzania danych).
Wsparcie będzie udzielane przez IZ POIR w ramach działania 2.1 POIR „Wsparcie inwestycji w
infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” uzupełnionego o ww. komponent w ramach aktualnie
ogłoszonego konkursu trwającego do 30 czerwca br. Planowany budżet 350 mln PLN.
Program Operacyjny Polska Wschodnia (POPW)
W ramach POPW przeznaczona została kwota 500 mln zł na wsparcie przedsiębiorców
z Polski Wschodniej dotkniętych skutkami COVID-19, w formie dotacji na pokrycie kosztów
kapitału obrotowego. Oznacza to, że bezzwrotne wsparcie jest kierowane na pokrycie wydatków
związanych między innymi z niezbędnymi opłatami (za media, gaz, prąd), ubezpieczeniami,
najmem powierzchni czy zakupem towarów oraz z wynagrodzeniami pracowników. Ponadto
w ramach POPW planowane jest wsparcie przedsiębiorców na produkcję wyrobów
służących zwalczaniu epidemii COVID-19, tj. produktów leczniczych (w tym szczepionki)
i terapie, ich półprodukty, farmaceutyczne składniki czynne i surowce; wyroby medyczne oraz
sprzęt szpitalny i medyczny (w tym respiratory, odzież i sprzęt ochronny, a także narzędzia
diagnostyczne) oraz niezbędne surowce; środki odkażające i ich produkty pośrednie oraz
surowce chemiczne niezbędne do ich produkcji; narzędzia do gromadzenia lub przetwarzania
danych w celu zwalczania epidemii COVID-19. Szacowana kwota to 150 mln zł.
Regionalne Programy Operacyjne (RPO)
Propozycje dla przedsiębiorstw przedstawiają się następująco:
- pomoc dla pożyczkobiorców (MŚP) w spłacie zaciągniętych pożyczek tj. karencje w spłacie,
wydłużenie okresu umowy, dodanie możliwości finansowania z pożyczek bieżących kosztów
działalności,
- doposażenie firm w zakup wyposażenia stanowiska pracy pracownika np. laptopów,
odpowiedniego oprogramowania, tak aby pracownicy mogli pracować zdalnie,
- amortyzowanie skutków kryzysu gospodarczego w ramach projektów już realizowanych,
zarówno przez MSP, jak i inne podmioty, poprzez zwiększenie poziomów dofinansowania
(wymagana zmiana przepisów rozporządzeń) lub zwiększanie wartości projektów (np. o koszty
pośrednie).
- udział w we wspólnym produkcie (jednolitym wsparciu dotacyjnym na finansowanie kapitału
obrotowego). Zgodnie z przyjętymi założeniami, przedsiębiorcy mikro i mali będą mogli uzyskać
wsparcie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, a przedsiębiorcy o statusie
średnich przedsiębiorstw będą mogli uzyskać wsparcie ze środków programów krajowych, to
jest odpowiednio PO Inteligentny Rozwój i PO Polska Wschodnia. Kwestie te będą szczegółowo
zaadresowane w dokumentach określających zakres i warunki wsparcia (odpowiednio – kryteria
dla wsparcia dotacyjnego, wniosek o dofinansowanie, regulamin naboru)

 FINANSOWANIE DZIAŁAŃ Z EFS (POWER i RPO)

15

Ze środków EFS (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - PO WER) oraz regionalnych
programów operacyjnych) finansowane są działania tarczy antykryzysowej, Przedsiębiorcy,
przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi niezatrudniający pracowników, ale także
podmioty ekonomii społecznej mogą otrzymać dofinansowanie na pokrycie części
wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych, zarówno na umowę o pracę, jaki i umowy
cywilno-prawne. Wsparcie przyznawane jest na okres nie dłuższy niż 3 miesiące i jest
wypłacane co miesiąc, ustawa daje możliwość wydłużenia tego wsparcia. Na ww. cel
przewidziano kwotę ponad 2,6 mld PLN. Środki te zasilą Fundusz Pracy i są dystrybuowane
przez powiatowe urzędy pracy (tam należy złożyć wniosek o wsparcie). Warunkiem udzielenia
wsparcia jest spadek obrotów firmy o co najmniej 30% w stosunku do analogicznego okresu z
poprzedniego roku. Są to środki bezzwrotne. Dotychczas (stan na 28.04) złożono ponad 41 tys.
wniosków o wsparcie.
PUP uruchomiły już wsparcie z dotychczasowych limitów Funduszu Pracy na 2020 r. oraz w
ramach zwiększonego limitu, na podstawie stosownego wystąpienia Marszałka do MRPiPS.
Równolegle, IZ powinny uzyskać zgodę Ministra Finansów na nadkontraktację środków w RPO
w celu zwiększenia alokacji na te działania. W zakresie POWER taka zgoda została wydana 15
kwietnia 2020 r.
W związku z brakiem możliwości realizacji usług rozwojowych (szkolenia, doradztwo itp.) w
formach stacjonarnych, MFiPR we współpracy z PARP opracowało Wytyczne dot. standardów
świadczenia usług rozwojowych. Wytyczne te wprowadzają możliwość zmiany formy
świadczenia usług rozwojowych na zdalną w związku z COVID. Wytyczne opublikowano w
Bazie Usług Rozwojowych (https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/). W dalszym etapie
planuje się wypracowanie rozwiązań dla całej branży szkoleniowej, pozwalających na
zachowanie jakości prowadzonych działań zdalnych i przechodzenie na te formy na szerszą
skalę, w związku z pandemią.
MFiPR w porozumieniu z MZ umożliwiło beneficjentom PO WER przekazanie do podmiotów
leczniczych sprzętu, w tym w szczególności respiratorów. Sprzęt ten był wykorzystywany do
symulacji medycznych w ramach kształcenia przeddyplomowego i podyplomowego.
Beneficjenci przekazali również środki zużywalne (np. odczynniki, rękawiczki, płyny do
dezynfekcji) wykorzystywane podczas szkolenia kadr medycznych. Dotychczas przekazano
123 sztuki różnego sprzętu medycznego, w tym 24 respiratory oraz ponad 10 tys. sztuk
materiałów zużywalnych (ubrań operacyjnych, rękawiczek jednorazowych, fartuchów
zabiegowych oraz czepków, fartuchów i masek chirurgicznych). Jednocześnie Urzędy
Marszałkowskie jako Instytucje Zarządzające RPO podjęły szereg działań mających na celu
przeznaczenie środków EFS z RPO na walkę z koronawirusem. Wprowadzane są zmiany w
programach polegające na przesunięciu środków EFS na właściwe koperty finansowe oraz
dostosowaniu typów beneficjentów i typów projektów, umożliwiające realizację zadań
skierowanych na walkę z COVID-19. Przygotowywane są nowe projekty pozakonkursowe,
których beneficjentem jest samorząd województwa albo podmiot leczniczy. Wprowadzane są
także zmiany w realizowanych już projektach, polegające najczęściej na zwiększeniu alokacji
i wprowadzeniu nowych zadań. Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej środki EFS
przeznaczane są najczęściej na zakup środków ochrony osobistej zapewniających
bezpieczeństwo personelu medycznego oraz związanych z pielęgnacją i leczeniem
pacjentów, tj. maseczek chirurgicznych, fartuchów ochronnych, kombinezonów, przyłbic,
czepków i gogli, a także na zakup przenośnych respiratorów dla osób z niewydolnością
oddechową oraz finansowanie wynagrodzeń dodatkowego niezbędnego personelu.
MFiPR przygotowało szczegółowe rekomendacje dla IZ RPO oraz Regionalnych Ośrodków
Polityki Społecznej (ROPS) w zakresie możliwego wsparcia Domów Pomocy Społecznej oraz
innych instytucji opieki. Propozycje MFiPR umożliwiają regionom uruchomienie nawet 1 mld
zł na te działania, w ramach niewykorzystanej alokacji RPO, którą Marszałkowie mają jeszcze
do dyspozycji. Do tej pory marszałkowie potwierdzili zaangażowanie kwoty 179 mln zł na ten
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cel. Możliwe jest finansowanie zakupu środków ochrony indywidualnej i sprzętu niezbędnego do
walki z epidemią, finansowanie ewakuacji, dodatkowych miejsc odbywania kwarantanny lub
działań zmierzających do zmniejszenia liczby osób w placówkach, wsparcia psychologicznego
i terapeutycznego dla osób korzystających z instytucji i jej pracowników, finansowanie
wynagrodzeń lub dodatków do wynagrodzeń pracowników lub zapewnienie wyżywienia.
Wskazane działania są możliwe do realizacji dzięki rozszerzeniu przez MFiPR katalogu
wsparcia oraz umożliwieniu objęcia nimiinstytucjonalnych form opieki.
Równolegle trwają prace nad przygotowaniem projektów ROPS, które będą realizowane w
trybie nadzwyczajnym w PO WER, a których celem będzie tymczasowe wzmocnienie kadr DPS
(dotychczas opracowano 2 fiszki ROPS Katowice, Szczecin) oraz projektu MRPiP, który będzie
miał na celu wsparcie placówek pieczy zastępczej.
MFiPR podpisało także umowę z BGK, dzięki której wkrótce podmioty ekonomii społecznej
będą mogły otrzymać wsparcie płynnościowe. Dzięki temu instrumentowi organizacje będą
mogły skorzystać z nisko-, albo nawet w ogóle nieoprocentowanych pożyczek
obrotowych. Pożyczki mogą zostać przeznaczone na bieżące cele gospodarcze (np.
regulowanie bieżących zobowiązań, w tym publiczno-prawnych, kosztów zatrudnienia
personelu, kosztów administracyjnych, kosztów zakupu drobnego wyposażenia itp.).
 WSPARCIE DLA DZIAŁAŃ CYFROWYCH (POPC)
Działania już podjęte przez IZ PO Polska Cyfrowa dotyczą przeznaczenia 400 mln PLN na
pożyczki szerokopasmowe (IF) udzielane na preferencyjnych warunkach dla
przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Poza tym w POPC wdrażane są projekty: zdalna
szkoła i rozszerzony zakres o łącznej wartości 307 mln PLN, w tym UE 260 mln PLN.
„Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”
jest wdrażana w formie projektu grantowego o wartości ponad 187 mln PLN, w tym UE ok.
158,5 mln PLN. Projekt skierowany jest do JST na 100% dofinansowania zakupu sprzętu
komputerowego (np. laptopy, tablety) oraz mobilnego dostępu do internetu dla szkół. Sprzęt
będzie użyczony uczniom i nauczycielom, którzy wymagają wsparcia w zakresie realizacji
edukacji zdalnej. Według stanu na 29.04.2020 r. do dofinansowania zostało wybranych 2709
wniosków grantowych na 2790 jednostek samorządu terytorialnego uprawnionych do
złożenia wniosku (97%). Łączna wysokość grantów wynikająca z wybranych wniosków do
dofinansowania to prawie 180 mln PLN.
Trwają prace nad poszerzeniem zakresu dużego projektu pn. „Elektroniczna Platforma
Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych – P1
faza 2”. Obejmie on wdrożenie nowych usług/funkcjonalności: teleporady (videorozmowy lub
rozmowy telefonicznej z profesjonalistą medycznym), stworzenie centralnej elektronicznej
rejestracji na wybrane świadczenia, zdalne zamawianie e-recepty. Dodatkowy budżet to 120
mln PLN (w tym UE 101,5 mln PLN), a realizację wydłuży do 31.12.2021 r. KE w dniu
21.04.2020 zatwierdziła informację o zmianach w dużym projekcie. MZ 24.04.2020 przekazało
dokumenty do MC w celu uzyskania oceny zmian projektu przez KRMC oraz MFiPR.

17

