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Fundusze Europejskie dla Polski 
w ramach polityki spójności 2021-2027
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Umowa Partnerstwa (ang. Partnership Agreement) - podstawowy dokument, który 
określa współpracę UE z Polską, określa cele polityki spójności i oczekiwane rezultaty, 
programy oraz ich finansowanie, instytucje odpowiedzialne za zarządzanie funduszami.

30.11.2021 – przyjęta przez rząd
15.12.2021 – przekazana do Komisji Europejskiej
30.06.2022 – zatwierdzona przez Komisję Europejską

Polska będzie jednym z największych beneficjentów Funduszy Europejskich w 
Perspektywie Finansowej 2021-2027: 72,2 miliarda euro z polityki spójności oraz 3,8 
mld euro z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji FST. 
Łącznie to około 76 miliardów euro.

Budżet w mld euro
Polityka spójności 72,2 
FST 3,8
RAZEM 76,0
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Nowe fundusze UE
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FST - Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (Just Found) – 3,8 mld euro
Jest częścią Europejskiego Zielonego Ładu (European Green Deal) i elementem (I filarem) 
Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji. 
Celem FST jest łagodzenie skutków społecznych i ekonomicznych transformacji 
energetycznej.

Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (Recovery and Resilience
Facility – RRF) – 23,9 mld euro dotacje + 11,5 mld euro pożyczki
Jest to plan odbudowy gospodarczej, który ma pomóc naprawić bezpośrednie szkody 
gospodarcze i społeczne spowodowane pandemią koronawirusa.
Każdy kraj przygotowuje własny program wykorzystania środków z RRF – w Polsce jest to  
Krajowy Program Odbudowy KPO.
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Programy operacyjne objęte Umową Partnerstwa z Polską
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Fundusze unijne w latach 2021-2027 będą finansować projekty w ramach programów 
operacyjnych:

• 8 programów krajowych,

• 16 programów regionalnych,

• 8 programów współpracy transgranicznej,

• 4 programy współpracy międzyregionalnej.

Programy regionalne stanowią 40% budżetu wszystkich funduszy europejskich.

Zgodnie z wymaganiem Komisji Europejskiej nazwy programów operacyjnych zawierają 
słowa „Fundusze Europejskie”.
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Krajowe programy operacyjne 2021-2027
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FEnIKS - Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko

FENG - Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

FERS - Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego

FERC - Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy

FEPW - Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

PTFE - Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich

FEST - Fundusze Europejskie na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

FEPŻ - Fundusze Europejskie Pomoc Żywnościowa
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Podział funduszy na programy operacyjne 2021-2027
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Porównanie funduszy unijnych dla Polski w 7-letnich 
perspektywach finansowych [budżety w mld EUR]
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2014-2020 2021-2027 Zmiana

Infrastruktura, środowisko, klimat POIŚ 27,4 FEnIKS 25,1 -8 %

Gospodarka POIR 8,6 FENG 7,9 -8 %

Polska Wschodnia POPW 2,0 FEPW 2,5 25 %

Programy społeczne, edukacja POWER 4,7 FERS 4,3 -8 %

Cyfryzacja POPC 2,2 FERC 2,0 -9 %

Sprawiedliwa Transformacja - - FEST 3,8 -

Pomoc żywnościowa POPŻ 0,5 FEPŻ 0,5 0 %

Europejska Współpraca Terytorialna EWT 0,7 EWT 0,6 -14 %

Rybactwo PORyby 0,5 FEdR 0,5 0 %

Programy regionalne RPO 31,3 FExx 30,4 -3 %

Pomoc techniczna POPT 0,7 FEPT 0,5 -29 %
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FENG - Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki
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Budżet w mld euro
Wkład UE 7,973 
Wkład krajowy 2,030
RAZEM 10,003

English: European Funds for Smart Economy

06.12.2021 – przyjęty przez rząd
16.03.2022 – przekazany do Komisji Europejskiej
03.10.2022 – zatwierdzony przez Komisję Europejską

1Q.2023 – planowane pierwsze nabory

Kontynuacja Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 
POIR 2014-2020.
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FENG – główne założenia
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• Wsparcie całego procesu B+R+I.

• Wsparcie przedsiębiorstw na każdym etapie rozwoju.

• Współpraca nauki z biznesem.

• Koncentracja na KIS.

• Transformacja zielona i cyfrowa.
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FENG - Zasada DNSH (Do No Significant Harm)
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• W Programie nie otrzymają wsparcia projekty, które nie będą zgodne z zasadą DNSH, 
a więc takie, które będą szkodziły środowisku. 

• Dodatkowo, premiowane będą projekty dotyczące ekoinnowacji lub przedsięwzięcia 
przygotowane zgodnie z zasadami ekoprojektowania.
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FENG - obszar zielonej transformacji
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• Tworzenie i upowszechnianie nowych modeli biznesowych i ram funkcjonowania 
przedsiębiorstw.

• Wprowadzanie ekoinnowacji i ekoprojektowania, poprawa efektywności wykorzystania 
zasobów w gospodarce.

• Podnoszenie poziomu świadomości przedsiębiorców w zakresie korzyści środowiskowych i 
ekonomicznych z wdrażania ekoinnowacji oraz wzrostu wykorzystania OZE.

• Usługi doradcze oceny środowiskowej produktów i identyfikacji obszarów w działalności 
gospodarczej pod kątem ich zmiany na model GOZ, działania popularyzujące GOZ.

• Projekty IPCEI w obszarze technologii i systemów wodorowych, baterii, a także nowych 
inicjatyw wysokotechnologicznych wspierających zieloną transformację.

• Inwestycje dotyczące transformacji przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej,
• Wykorzystywanie zamówień innowacyjnych, w obszarze zrównoważonego rozwoju, 

zazieleniania przedsiębiorstw, GOZ, niskoemisyjności i polityki energetycznej.
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FENG - obszar cyfrowej transformacji
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• Tworzenie zaawansowanych rozwiązań cyfrowych, ich upowszechnienie i optymalne 
wykorzystanie.

• Inwestycje związane z zastosowaniem w przedsiębiorstwach rozwiązań cyfrowych: 
produkcji, procesów, produktów, usług oraz modelu biznesowego, jak również podniesienia 
poziomu cyberbezpieczeństwa.

• Usługi doradztwa technologicznego, biznesowego oraz dostęp do infrastruktury 
demonstracyjnej, wspierające przedsiębiorstwa w transformacji cyfrowej.

• Włączenie przedsiębiorstw do transgranicznej sieci testów i eksperymentowania Sztucznej 
Inteligencji (SI).
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FENG - priorytety
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1. Wsparcie dla przedsiębiorców
Dofinansowanie B+R, wdrożeń nowych rozwiązań, infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju 
kompetencji, automatyzacji i robotyzacji, zielonej gospodarki.

2. Środowisko sprzyjające innowacjom
Rozbudowa publicznej infrastruktury badawczej, transferu i komercjalizacji technologii powstających na 
uczelniach i w instytutach, wzmacnianie potencjału IOB: akceleratory, klastry, instytucje badawcze, 
wsparcie start-upów.

3. Zazielenienie przedsiębiorstw
Projekty realizujące cele Europejskiego Zielonego Ładu, neutralności klimatycznej, zielonej transformacji 
gospodarki i zrównoważonego rozwoju; zielony fundusz gwarancyjny, kredyt ekologiczny, projekty IPCEI; 
innowacyjne zamówienia publiczne na prace B+R nad technologiami i produktami jeszcze nieistniejącymi 
na rynku, pożądanymi ze względów społecznych i środowiskowych.

4. Pomoc Techniczna
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FENG – budżet priorytetów 
[wkład UE + wkład krajowy, mln EUR]
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FENG - Instytucje wdrażające
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Narodowe Centrum Badań i Rozwoju NCBR dla projektów zgłaszanych przez:
• Duże przedsiębiorstwa,
• Konsorcja dużych przedsiębiorstw z MŚP i organizacjami badawczymi,
• Konsorcja MŚP z organizacjami badawczymi.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP dla projektów zgłaszanych przez:
• MŚP,
• Konsorcja MŚP.

Bezpłatne wsparcie informacyjne na etapie :
• przygotowania projektu (współpraca z ekspertem),
• aplikowania (opiekun projektu),
• rozliczania projektu (pomoc w przygotowaniu 1 zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności).
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Priorytet 1. Wsparcie dla przedsiębiorców – zasady ogólne
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• Dwie ścieżki wdrażania:
- „Ścieżka Smart”: ogólna dla projektów modułowych,
- dedykowana dla projektów realizujących założenia Europejskiego Zielonego Ładu, 

związanych z wyzwaniami cyfrowymi lub społecznymi (obowiązkowy moduł wdrożeniowy, 
zielony lub cyfryzacji).

• Możliwe wsparcie ukierunkowane na sektory strategiczne dla rozwoju gospodarki.

• Konkursy mogą mieć charakter ogólny lub mieć określony zakres tematyczny bądź być 
kierowane do określonej grupy podmiotów, np. w miastach średnich tracących funkcje 
społeczno-gospodarcze lub w obszarach zagrożonych trwałą marginalizacją.

• Warunkiem wsparcia inwestycji produkcyjnych dużych przedsiębiorstw będzie konieczność 
współpracy z MŚP.
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Priorytet 1. Projekty modułowe
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Projekt składa się z modułów wybranych przez przedsiębiorcę i dostosowanych do jego 
potrzeb.

• Moduł obowiązkowy: 

(dla dużych firm moduł B+R jest obligatoryjny)

• Moduły fakultatywne:

B + R Wdrożenie innowacji

Infrastruktura 
B+R

Cyfryzacja Zazielenienie 
przedsiębiorstw

Internacjonalizacja Kompetencje
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Moduł: B+R (obowiązkowy)
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• Wnioskodawca może uzyskać finansowanie na wszystkie lub wybrane elementy 
procesu badawczego – od badań przemysłowych, przez prace rozwojowe, w tym 
tworzenie demonstratora/prototypu, testowanie go (również z zaangażowaniem 
odbiorców ostatecznych), zgodnie z zakresem przewidzianym w rozporządzeniu 
GBER.

• Efektem modułu B+R powinno być opracowanie innowacyjnego na skalę krajową 
rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. 

• Wdrożenie może być dofinansowane w ramach tego samego projektu, w module 
„Wdrożenie innowacji” lub w całości z innych środków.

• Beneficjenci: MŚP, duże (w tym small mid-caps i mid caps), konsorcja.
• Forma wsparcia: dotacja.
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Moduł: B+R – kryteria oceny
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• Istota modułu
• Potencjał do realizacji modułu 
• Potencjał do wdrożenia wyników modułu
• Budżet modułu
• Wskaźniki modułu
• Zgodność z Krajową Inteligentną Specjalizacją 
• Moduł nie dotyczy działalności wykluczonych ze wsparcia 
• Zgodność z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej

Żródło: prezentacja MFiPR
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Moduł: Wdrożenie innowacji (obowiązkowy)
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• W ramach tego modułu możliwe jest finansowanie wdrożenia w działalności 
przedsiębiorstwa wyników prac B+R, w formie innowacyjnych na skalę krajową 
rozwiązań, spójnych z obszarami krajowych inteligentnych specjalizacji, a także 
innych kosztów bezpośrednio związanych z tymi wdrożeniami. 

• Prace B+R mogą być dofinansowane w ramach modułu „B+R”, sfinansowane z innych 
środków lub zakupione przez Wnioskodawcę. 

• Beneficjenci: MŚP, duże (w tym small mid-caps i mid caps), organizacje badawcze i  
NGO jako partnerzy przedsiębiorców.

• Forma wsparcia: dotacja warunkowa.
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Dotacja warunkowa
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• Nowa forma finansowania modułu wdrożenia wyników prac B+R w projektach
modułowych w ramach 1 priorytetu FENG.

• Wynika z artykułu 57 Rozporządzenia PE 2021/1060 i oznacza „kategorię dotacji, 
której zwrot jest uzależniony od spełnienia określonych warunków”. 

• Część bezzwrotna: 50% mikro i małe, 40% średnie, 30% duże.
• Część zwrotna: 

➢ Weryfikacja spełnienia warunków po 4 latach (48 miesiącach) od zakończenia 
projektu,

➢ Kwota zwracana ustalana na podstawie stosunku skumulowanych przychodów z 
projektu z 4 lat do wartości części zwrotnej,

➢ Im bardziej projekt będzie dochodowy, tym mniejsza będzie kwota zwracana,
➢ MŚP zwracają od 5% do 100% części zwrotnej, możliwe raty do 36 miesięcy,
➢ Duże zwracają od 10% do 100% części zwrotnej, możliwe raty do 24 miesięcy,
➢ Bonusy za jednorazową lub wcześniejszą spłatę.
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Moduł: Infrastruktura B+R (fakultatywny)
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• W ramach tego modułu Wnioskodawca może uzyskać finansowanie inwestycji w 
infrastrukturę niezbędną do realizacji agendy badawczej na rzecz tworzenia 
innowacyjnych na skale krajową produktów lub usług, spójnych z obszarami KIS. 

• Infrastruktura musi służyć realizacji prac przemysłowych lub eksperymentalnych prac 
rozwojowych, zgodnie z definicją w rozporządzeniu GBER. 

• Agenda badawcza może być dofinansowana w ramach modułu „B+R” lub 
zrealizowana w całości z innych środków. 

• Beneficjenci: MŚP, duże (w tym small mid-caps i mid caps), organizacje badawcze i  
NGO jako partnerzy przedsiębiorców.

• Forma wsparcia: dotacja.

I n frastruktura B+R
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Moduł: Cyfryzacja (fakultatywny)
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• Inwestycji w rozwiązania zmierzające do cyfryzacji: produkcji, procesów, produktów, 
usług oraz modelu biznesowego.

• Wdrożenie w przedsiębiorstwie specjalistycznych rozwiązań cyfrowych:
➢ Analityka danych i optymalizacja produkcji
➢ Robotyzacja linii produkcyjnej
➢ Oprogramowanie  obniżające koszty  prototypowania i wprowadzania nowych 

produktów
➢ Internet rzeczy
➢ Cyfrowy bliźniak
➢ Systemy zwiększające cyberbezpieczeństwo
➢ Big data

• Wykluczony zakup oprogramowania biurowego, 
księgowego, systemy operacyjne. 

• Forma wsparcia: dotacja.
CYFRYZACJA



Core Sp. z o.o.

Moduł: Zazielenienie przedsiębiorstw (fakultatywny)
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• Celem wsparcia jest transformacja przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz 
gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym rozwój nowych modeli biznesowych. 

• Zastępowanie bądź redukcja substancji szkodliwych w materiałach i produktach.
• Ponowne użycie zasobów wcześniej traktowanych jako odpad.
• Zastępowanie materiałów pierwotnych surowcami wtórnymi i produktami ubocznymi.
• Moduł obejmuje wsparcie ekoprojektowania, przeprowadzania ocen środowiskowych i 

dotyczących cyklu życia produktu Product Environmental Footprint (PEF), Life-Cycle Assessment
(LCA), weryfikacji technologii środowiskowych Environmental Technology Verification (ETV) oraz 
wdrożenie płynących z nich rekomendacji i wsparcie inwestycji w ramach zazieleniania 
przedsiębiorstw. 

• Forma wsparcia: dotacja. 

ZAZIELENIENIE
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Moduł: Internacjonalizacja (fakultatywny)
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• Celem wsparcia oferowanego w ramach modułu jest promocja zagraniczna 
produktów lub usług przedsiębiorstwa. 

• Wsparcie w tym zakresie może dotyczyć:
➢ komercjalizacji wyników prac B+R za granicą, 
➢ udziału w międzynarodowych łańcuchach dostaw, 
➢ promocji produktów lub usług na rynkach zagranicznych, 
➢ uzyskania ochrony praw własności przemysłowej poza Polską lub ich obrona.

• Forma wsparcia: dotacja. 

INTERNACJONALIZACJA
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Moduł: Kompetencje (fakultatywny)
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• Wsparcie udzielane w tym module umożliwia doskonalenie kompetencji 
pracowników i osób zarządzających (związanych z pracami B+R).

• Zdobywanie nowych umiejętności i wiedzy wspomagających realizację pozostałych 
modułów, szczególnie w zakresie: prac B+R, inteligentnych specjalizacji, transformacji 
w kierunku Przemysłu 4.0, transferu technologii, zarządzania innowacjami, 
komercjalizacji wyników prac B+R, internacjonalizacji, ochrony własności 
przemysłowej, cyfryzacji, polityki klimatycznej, ekoprojektowania, gospodarki o 
obiegu zamkniętym, gospodarki niskoemisyjnej, a także kompetencji niezbędnych do 
obsługi infrastruktury badawczej sfinansowanej w ramach projektu. 

• Forma wsparcia: dotacja. 

KOMPETENCJE
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FENG – pytania i odpowiedzi nt. projektów modułowych
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• Wniosek o dofinasowanie: ograniczona liczba znaków w polach opisowych oraz 
liczba załączników (tylko pliki graficzne uzupełniające opis prac B+R lub wdrożeń oraz 
dokumenty potwierdzające współpracę w ramach projektu).

• Nabory: otwarte na cały rok, oceny wniosków z kolejnych miesięcy.
• Ocena: wszystkie moduły łącznie, możliwe poprawki i usunięcie modułów 

fakultatywnych.
• Projekty nie muszą być liniowe: wdrożenie może dotyczyć innych prac niż te zawarte 

w module B+R, ale projekt musi być spójny.
• W umowach o dofinansowanie projektów wieloletnich planowane tzw. klauzule 

waloryzacyjne.
• Szczegółowy harmonogram konkursów oraz kryteria wyboru projektów: planowane 

ogłoszenie w styczniu 2023 r.



Mapa pomocy regionalnej 2022 - 2027

Mapa pomocy regionalnej 2022-2027
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• lubelskie, podkarpackie, podlaskie, 

warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie, 

podregion siedlecki regionu mazowieckiego 

regionalnego: 50%

• kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, 

małopolskie, zachodniopomorskie, opolskie, 

region mazowiecki regionalny: 40% 

• śląskie, pomorskie: 30%

• dolnośląskie, wielkopolskie: 20%

• +10% dla średnich

• +20% dla małych przedsiębiorstw 
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Mapa pomocy regionalnej 2022-2027: 
województwo mazowieckie
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• Województwo mazowieckie jest podzielone na 2 odrębne 

regiony statystyczne: mazowiecki regionalny i warszawski 

stołeczny

• Region mazowiecki regionalny, podregion siedlecki: 50%

• Region mazowiecki regionalny, podregiony: ostrołęcki, 

ciechanowski, płocki, żyrardowski, radomski: 40%

• Region warszawski stołeczny, podregiony warszawski 

wschodni, warszawski zachodni, miasto Warszawa: 0% 

(z wyjątkiem gmin graniczących z mazowieckim 

regionalnym)

Podregion siedlecki obejmuje powiaty: 

węgrowski, sokołowski, siedlecki, 

Miasto Siedlce, łosicki, garwoliński
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Polska Strefa Inwestycji
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• Wsparcie udzielane jest w formie zwolnienia z podatku dochodowego osób 
prawnych lub osób fizycznych na 10/12/15 lat.

• Wsparciem mogą być objęte inwestycje początkowe realizowane na całym 
terytorium Polski (do 2018 roku tylko na gruntach w SSE).

• Zwolnienie podatkowe stanowi regionalną pomoc inwestycyjną (max wartość 
zgodnie z mapą pomocy regionalnej).

• Koszty kwalifikowalne: inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz WNiP albo 
szacunkowe koszty wynagrodzeń za 24 miesiące.

• Minimalne koszty kwalifikowane zależą od stopy bezrobocia w powiecie i wielkości 
firmy.

• Kryteria jakościowe: min. 4/5/6 punktów z 12 (usługi) lub 13 (przemysł).
• Decyzje o wsparciu wydaje SSE.
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Granty rządowe
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• Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 
2011-2030.

• Program istnieje od 2011 r. W 2021 r. przejściowo zmieniono zasady i zawarto 18 
umów dotacyjnych o wartości 372 mln zł.

• Wsparcie udzielane z tytułu poniesienia kosztów kwalifikowanych inwestycji albo 
utworzenia nowych miejsc pracy.

• Minimalne koszty i liczba miejsc pracy zależą od rodzaju inwestycji.
• Możliwe łączenie z innymi formami pomocy (PSI, fundusze UE).
• Planowane zmiany od 2023 roku:

➢ Wsparcie max od 5% do 25% kosztów inwestycji,
➢ Kryteria analogiczne do PSI.

• Aplikacja do PAIH, umowa z Ministrem Rozwoju i Technologii.
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