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Wysłuchanie branżowe – przedsiębiorczość

4 listopada 2021 r.



Konsultacje społeczne FEKP 2021-2027

Konsultacje potrwają od 27 października do 3 grudnia 2021 r.

27 października 2021 r. - konferencja otwierająca proces konsultacji 
społecznych Programu regionalnego: Fundusze Europejskie dla Kujaw 
i Pomorza na lata 2021-2027 wraz z prognozą OOŚ

W okresie konsultacji przeprowadzone zostaną spotkania w subregionach 
(6 spotkań) oraz wysłuchania branżowe (4 spotkania).

Uwagi do projektu Programu będzie można zgłaszać na formularzu 
elektronicznym, który będzie dostępny na stronie www.mojregion.eu.

http://www.mojregion.eu/


Harmonogram konsultacji społecznych FEKP 2021-2027

L.p. Wydarzenie Miejsce Data

1
Konferencja otwierająca konsultacje Programu 

FEKP 2021-2027 wraz z Prognozą OOŚ

Toruń

Dwór Artusa -

hybrydowo

27.10.2021 r.

2
Spotkanie powiatowe

(powiaty: grudziądzki, brodnicki, rypiński)
Brodnica 29.10.2021 r.

3 Wysłuchanie branżowe - przedsiębiorczość on-line 4.11.2021 r.

4

Spotkanie powiatowe

(miasta: Bydgoszcz, Toruń, Grudziądz, Włocławek, 

Inowrocław)

Toruń 5.11.2021 r.

5
Spotkanie powiatowe

(powiaty: bydgoski, nakielski, sępoleński, tucholski, świecki)
Tuchola 08.11.2021 r.

6 Wysłuchanie branżowe - środowisko on-line 10.11.2021 r.

7

Spotkanie powiatowe

(powiaty: toruński, chełmiński, wąbrzeski, golubsko-

dobrzyński)

Czernikowo 16.11.2021 r.

8 Wysłuchanie branżowe - społeczne i zdrowie on-line 18.11.2021 r.

9
Spotkanie powiatowe

(powiaty: inowrocławski, mogileński, żniński)
Inowrocław 23.11.2021 r.



Harmonogram konsultacji społecznych FEKP 2021-2027

L.p. Wydarzenie Miejsce Data

10 Wysłuchanie branżowe - polityka terytorialna on-line 25.11.2021 r.

11

Spotkanie powiatowe

(powiaty: włocławski, radziejowski, aleksandrowski, 

lipnowski)

Lubieniec 30.11.2021 r.

12
Zatwierdzenie FEKP 2021-2027 przez Zarząd 

wraz z odniesieniem się do uwag
15.12.2021 r.

13
Konferencja podsumowująca konsultacje Programu FEKP 

2021-2027 - wysłuchanie
on-line 11.01.2022 r.



Harmonogram prac nad FEKP 2021-2027

L.p. Kluczowe etapy Harmonogram

1
Przygotowanie wstępnego zarysu FEKP (pismo MIR DSR-

Va.78.3.2019.IS z 28.02.2019 r.)
3 lipca 2019

2 Spotkania z KE / Spotkania grup roboczych przy MFiPR wrzesień 2019 – grudzień 2020 

3 Konsultacje społeczne projektu Umowy Partnerstwa styczeń-luty 2021

4 Prace podzespołów ds. przygotowania nowej perspektywy 2019/2021

5 Zatwierdzenie pierwszego projektu FEKP 22 września 2021

6
Zatwierdzenie Umowy Partnerstwa przez Radę Ministrów i 

przesłanie UP do Komisji Europejskiej
listopad 2021

7 Konsultacje społeczne FEKP październik-listopad 2021

8 Nabór na projekty strategiczne listopad-grudzień 2021

9 Rozpoczęcie prac nad Szczegółowym Opisem Priorytetów listopad 2021

10 Opinia MFiPR dot. zgodności FEKP z UP styczeń 2022

11 Przygotowanie ostatecznego projektu FEKP grudzień 2021/styczeń 2022

12 Przesłanie FEKP do KE styczeń 2022

13 Rozpoczęcie negocjacji z KE luty 2022

14 Przyjęcie FEKP przez KE kwiecień 2022

15 Rozpoczęcie wdrażania Programu lipiec 2022

3 miesiące na 
wysłanie 
Programu do KE



Cele polityki

CP1. Bardziej inteligentna Europa (EFRR)
CP2. Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa (EFRR)
CP3. Lepiej połączona Europa (EFRR)
CP4. Europa o silniejszym wymiarze społecznym (EFRR i EFS+)
CP5. Europa bliżej obywateli (EFRR)

Koncentracja tematyczna w ramach środków finansowych:

Rozporządzenie 
UE

Projekt 
Kontraktu 

Programowego

Zmiana 
09.2021

Inteligentna Europa (CP1) 25% 13% 14,84%

Niskoemisyjna Europa (CP2) 30% 37% 33,23%

Włączenie społeczne, w tym 
integracja imigrantów 

25% EFS+ 29,5% EFS+ 27,87%

Wydatki klimatyczne 
(w ramach EFRR)

30% 37,5% 34,51%

Poziom dofinansowania 85% - regiony słabiej rozwinięte (poniżej 75% średniej UE-27 
PKB per capita) 



Alokacja Programu
1 753 423 961

EFRR
1 313 858 255    

EFS
439 565 706    

74,93
%

25,07
%



EFRR (%)
CP1

194 452 000 (14,8%)

CP2
484 656 000 (36,89%*)

CP3
250 722 516 (19,08%)

CP4
233 249 757 (17,75%)

CP5
100 000 000 (7,61%) 

PT
50 777 982 (3,86%)

EFS+ (%)

CP 4
369 855 733 (84,14%)

RLKS
52 602 730 (11,97%)

PT 
17 107 243 (3,89%)

* Zwiększony procent alokacji na CP2 wynika ze sposobu liczenia ring fencingu dla transportu niskoemisyjnego 



Alokacja FEKP 2021-2027 – propozycja podziału

Alokacja dla Programu
EURO %

Alokacja Programu 1 753 423 961,00 100%

EFRR 1 313 858 255,00 74,93%

EFS 439 565 706,00 25,07%

alokacja EFRR % EFRR alokacja EFS % EFS % Programu

CP 1 194 452 000,00 14,80% 11,09%
CP 2 484 656 000,00 36,89%* 27,64%
CP 3 250 722 516,00 19,08% 14,30%

CP 4 233 249 757,00    17,75% 369 855 733,00 84,14% 34,40%
CP 5 100 000 000,00    7,61% 5,70%

RLKS 52 602 730,00 11,97% 3%

PT 50 777 982,00 3,86% 17 107 243,00 3,89% 3,87%

razem 1 313 858 255,00 100,00% 439 565 706,00 100,00% 100%

* Zwiększony procent alokacji na CP2 wynika ze sposobu liczenia ring fencingu dla transportu niskoemisyjnego 

Wydatki klimatyczne
34,51% – uzależnione od podziału 

alokacji na obszary i KI



Priorytety  FEKP 2021-2027

1 Innowacyjność i konkurencyjność regionu (CP1) 194 452 000,00

EFRR

2 Czysta energia dla regionu (CP2) 289 622 465,00

3 Ochrona zasobów środowiska regionu (CP2) 195 033 535,00

4 Spójny i dostępny region (CP3) 250 722 516,00

5 Potencjały endogeniczne regionu (CP5) 100 000 000,00 

6 Społeczny wymiar regionu (CP4) 233 249 757,00

7 Rozwój lokalny regionu (CP5) 52 602 730,00
EFS+

8 Region bliski mieszkańcom (CP4) 369 855 733,00

9 Pomoc techniczna EFRR 50 777 982,00 EFRR

10 Pomoc techniczna EFS+ 17 107 243,00 EFS+

Struktura FEKP 2021-2027 i podział alokacji na priorytety

RAZEM: 1 753 423 961,00 euro



Zakres FEKP 2021-2027

CP1 Bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa            194,4 mln euro

Priorytet 1. 
Innowacyjność i 
konkurencyjność 
regionu

1(i) Prace B+R 33 mln euro

1(ii) Cyfryzacja 16,5 mln euro

1(iii) Wzrost 
konkurencyjności 
MŚP 

106,3 mln euro

1(iv) RIS 38,7 mln euro



Priorytet 1. Bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa

Dokumenty w oparciu o które został opracowany CP1 w ramach FEKP 2021-2027

Dokumenty horyzontalne:

Strategia Europa 2020

Country Report 2019 i 2020

Umowa Partnerstwa na lata 2021-2027

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030

Raport z szacowania potrzeb finansowych 
oraz luki finansowej

Dokumenty o charakterze regionalnym:

Strategia przyspieszenia 2030+

Projekt Programu Rozwoju Gospodarczego    
Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz z 
załącznikami

założenia Regionalnej Strategia Inteligentnych 
Specjalizacji (RIS3) 2021+

Raport - Ocena wsparcia przedsiębiorstw ze 
środków EFRR w ramach RPO WK-P 2014-2020



CP 1(i) Prace B+R

Priorytet 1. Bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa

Uzasadnienie zastosowania interwencji w ramach FEKP 2021-2027

Wybór obszaru kluczowego interwencji (cs i) i ukierunkowanie na zwiększanie aktywności B+R w wymiarze 
gospodarczym, został dokonany również w oparciu o:

• Raport - Ocena potencjału rozwojowego województwa kujawsko-pomorskiego w sferze B+R+I na 
podstawie działań podjętych w ramach RPO WK-P 2014-2020

• Analizę potrzeb inwestycyjnych i form wsparcia w województwie kujawsko-pomorskim, w tym w 
zakresie możliwości zastosowania instrumentów finansowych

Wyzwaniem w ramach obszaru kluczowego interwencji (cs i) jest:

 zwiększanie potencjału badawczo-rozwojowego jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw;

 wzmocnienie intensywności współpracy nauki z biznesem;

 zwiększenie transferu wyników badań do gospodarki;



CP 1(i) Prace B+R Alokacja: 32 977 000 euro

Priorytet 1. Bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa

Typy projektów

1. Prace B+R i rozwój zaplecza B+R w jednostkach naukowych
(organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę)

2. Tworzenie i rozwój zaplecza B+R w przedsiębiorstwach 
(przedsiębiorstwa: mikro, małe, średnie, duże (w tym, „mid-caps” i „small mid-caps”) jako liderzy łańcuchów 

wartości i produkcji, w które włączone są podmioty sektora MŚP. Możliwe jest udzielenie wsparcia na inwestycje 
produkcyjne w przedsiębiorstwach innych niż MŚP pod warunkiem, iż obejmują one współpracę z MŚP w 

zakresie działań badawczych i innowacyjnych)

3. Prace B+R + wdrożenie wyników prac B+R
(przedsiębiorstwa: mikro, małe, średnie, duże, w tym, „mid-caps” i „small mid-caps”)

4. Bony dla przedsiębiorstw na zakup prac badawczo-rozwojowych w jednostkach badawczych
(przedsiębiorstwa: mikro, małe, średnie; organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę)



CP 1(i) Prace B+R Alokacja: 32 977 000 euro

Priorytet 1. Bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa

Wskaźniki

Rezultatu:

Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne (w tym: dotacje, instrumenty finansowe) (PLN)

Produktu:

Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: mikro, małe, średnie, duże) (przedsiębiorstwa)

Nominalna wartość ́sprzętu na potrzeby badań naukowych i innowacji (PLN)

Liczba realizowanych projektów B+R (szt.)



Ważne zagadnienia dot. udzielania wsparcia w CP1

(i) Prace B+R

Prace b+r rozwój zaplecza b+r w jednostkach naukowych:
 Rekomendacja wsparcia uczelni/ jednostek naukowych wynika z badania „Ocena potencjału rozwojowego 

województwa kujawsko-pomorskiego w sferze B+R+I na podstawie działań podjętych w ramach RPO WK-P 
2014-2020”

 Kluczowe wsparcie dla instytutów naukowych będzie oferowane z poziomu kraju (Lista strategicznych 
infrastruktur badawczych uwzględnionych na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej, Technologiczne Centra 
Kompetencji, tworzone w szczególności przez Instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz i Centrum Łukasiewicz) ;

 Zgodnie z zapisami UP można wspierać projekty instytutów naukowych, kiedy służą realizacji agendy badawczej, 
której zakres jest zgodny z regionalną inteligentną specjalizacją i został zaopiniowany przez ministra właściwego 
do spraw rozwoju regionalnego oraz ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki na warunkach 
uzgodnionych w kontrakcie programowym;

 Jednostki naukowe będą mogły współpracować i uzyskać wsparcie również w ramach projektu strategicznego 
dot. Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo-Technologicznego im. prof. Jana Czochralskiego;

 Możliwe jest wspieranie inwestycji produkcyjnych w przedsiębiorstwach innych niż MŚP, jeżeli wiążą się one ze 
współpracą z MŚP w zakresie działalności badawczej i innowacyjnej – wyjątek small mid caps (przedsiębiorstwa 
zatrudniające do 499 pracowników); 



CP 1(ii) Cyfryzacja 

Priorytet 1. Bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa

Uzasadnienie zastosowania interwencji w ramach FEKP 2021-2027

Wybór obszaru kluczowego interwencji (cs ii) i transformacja cyfrowa regionu, została dokonana 
również w oparciu o:

• Strategie Cyfrową UE „Europa na miarę ery cyfrowej”

• Indeks Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Cyfrowego 2020

• Strategia komunikacji Kompas cyfrowy 2030: Europejska droga na cyfrową dekadę

Wyzwaniem w ramach obszaru kluczowego interwencji (cs ii) jest:

 rozwój e-usług o charakterze publicznym, w szczególności w obszarze: e-kultura, e- edukacji, 
e-zdrowia i spraw społecznych oraz e-administracji;

 zwiększenie dostępu w sferze publicznej do technologii najnowszej generacji, jak również 
poprawa umiejętności mieszkańców regionu w zakresie wykorzystania technologii 
informacyjnych;



CP 1(ii) Cyfryzacja Alokacja: 16 500 000 euro

Priorytet 1. Bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa

Typy projektów
1. Rozwój systemu usług w zakresie e-kultury

(Kultura w zasięgu 3.0: kontynuacja digitalizacji regionalnego zasobu kulturalnego)
2. Platformy i rozwój e-usług publicznych (w tym geodezja na poziomie regionalnym) 

(Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0)
3. Rozwój systemu usług w zakresie e-zdrowia

(e-zdrowie 3.0- rozbudowa funkcjonalności repozytorium danych medycznych, nowe moduły: telemedycyny, 
telemonitoringu oraz telerehabilitacji)

4. Rozwój systemu usług w zakresie e- edukacji
(rozbudowa platformy edukacyjnej, wyposażenie szkół i nauczycieli w infrastrukturę cyfrową, materiały 
dydaktyczne w wersji elektronicznej)

*transformacja cyfrowa przedsiębiorstw jest przedmiotem wsparcia w celu szczegółowym (iii)



CP 1(ii) Cyfryzacja Alokacja: 16 500 000,00 euro

Priorytet 1. Bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa

Wskaźniki

Rezultatu:

Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług , produktów i procesów cyfrowych 
(użytkownicy/rok)

Produktu:

Liczba podmiotów wspartych w zakresie rozwoju usług, produktów i procesów cyfrowych (szt.)



CP 1(iii) Wzrost konkurencyjności MŚP 

Priorytet 1. Bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa

Uzasadnienie zastosowania interwencji w ramach FEKP 2021-2027

Wybór obszaru kluczowego interwencji (cs iii) i zwiększenie produktywności i innowacyjności sektora MŚP, 
został dokonany również w oparciu o:

• Raport z badania dotyczącego terenów inwestycyjnych na potrzeby programowania RPO WK-P na lata 
2021-2027

• Analizy stanu wojewódzkiej gospodarki w ramach projektu REGIOGMINA 
• Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego (załącznik nr 1 do PRG)

Wyzwaniem w ramach obszaru kluczowego interwencji (cs iii) jest:

 rozwój systemu rozwiązań okołobiznesowych, których funkcjonowanie stwarzać będzie warunki 
sprzyjające podnoszeniu konkurencyjności ekosystemu gospodarczego w województwie;

 zwiększenie zdolności eksportowej regionalnych przedsiębiorstw;
 unowocześnienie sektora MŚP – wdrażanie innowacji, automatyzacja, robotyzacja, cyfryzacja, 

gospodarka niskoemisyjna oraz gospodarka o obiegu zamkniętym;



CP 1(iii) Wzrost konkurencyjności MŚP Alokacja: 106 265 573 euro

Priorytet 1. Bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa

Typy projektów
1. Wsparcie infrastruktury biznesowej, w tym m.in. inkubatorów przedsiębiorczości, ośrodków wspierających 

przedsiębiorczość, uzbrojenia terenów pod działalność gospodarczą dla MŚP
(instytucje otoczenia biznesu; jednostki samorządu terytorialnego; przedsiębiorstwa: mikro, małe, średnie) - zaplanowano 
do realizacji w całości w ramach polityki terytorialnej

2. Wzmocnienie konkurencyjności MŚP poprzez wdrażanie innowacji lub wdrażanie wyników prac b+r
(przedsiębiorstwa: mikro, małe, średnie, small mid-caps) – wsparcie w formie instrumentów finansowych (pożyczki) i 
instrumentów mieszanych (pożyczki z umorzeniem kapitału)

3. Wsparcie internacjonalizacji MŚP, w tym eksportu towarów zaawansowanych technologicznie
(przedsiębiorstwa: mikro, małe, średnie)

4. Promocja gospodarki regionalnej
(przedsiębiorstwa: mikro, małe, średnie; jednostki samorządu terytorialnego, IOB, klastry)

5. Bony dla przedsiębiorstw na zakup usług doradczych (innych niż B+R),  w tym bony dla przedsiębiorstw na 
zakup usług doradczych świadczonych przez IOB (instytucje otoczenia biznesu; przedsiębiorstwa: mikro, małe, średnie)



CP 1(iii) Wzrost konkurencyjności MŚP Alokacja: 106 265 573 
euro

Priorytet 1. Bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa

Wskaźniki

Rezultatu:

Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne (w tym dotacje, instrumenty finansowe) (PLN)

Produktu:

Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: mikro, małe, średnie, duże) (przedsiębiorstwa)

Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym (szt.)

Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze krajowym (szt.)

Nowe przedsiębiorstwa objęte wsparciem (przedsiębiorstwa)

Przedsiębiorstwa objęte wsparciem z instrumentów finansowych (przedsiębiorstwa)



CP 1(iii) Wzrost konkurencyjności MŚP Alokacja: 106 265 573 euro

Priorytet 1. Bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa

Wsparcie infrastruktury biznesowej
Wsparcie infrastruktury biznesowej (m.in. inkubatorów przedsiębiorczości, ośrodków wspierających 
przedsiębiorczość) zostało zaplanowane do realizacji w ramach polityki terytorialnej – kwota 16 167 600 euro

Propozycja do dyskusji:

70% środków – w ramach realizacji ZIT

30% środków – w ramach realizacji OSI/ORSG



Ważne zagadnienia dot. udzielania wsparcia w CP1

(iii) Wzrost konkurencyjności w MŚP

 Tereny inwestycyjne - zgodnie z rekomendacjami KE nie chce wspierania terenów inwestycyjnych w ramach regionalnych 

programów operacyjnych.  W ramach projektu UP brak informacji o możliwości wspierania terenów inwestycyjnych w CP1. 

Tereny inwestycyjne będą mogły być finansowane w ramach KPO. Niemniej jednak, zgodnie z informacjami od MFiPR – jeśli 

danych terenów inwestycyjnych nie uda się wesprzeć z KPO to mogą być finansowanie w ramach CP5.

 Instrument mieszany: umożliwiono łączenie dotacji z IF w jednym instrumencie wsparcia. Wsparcie polega m.in. na 

możliwości umorzenia pożyczonego kapitału po spełnieniu celów inwestycji. Umorzenie możliwe przy działaniach związanych z 

B+R+I, automatyzacją przemysłową oraz wprowadzeniu rozwiązań cyfrowych. Instrumenty finansowe w ramach CP1 będą 

stanowić do 4% wartości programu ze względu na zmniejszenie o ponad połowę wartości alokacji przyszłego programu na 

rozwój gospodarczy i cyfryzację (względem obecnego RPO).

 Bony na doradztwo: należy wdrożyć popytowy model dostępu do usług doradczych tj. umożliwienia refundacji poniesionych 

kosztów na usługi akredytowanych IOB na rzecz MŚP;



CP 1(iv) RIS

Priorytet 1. Bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa

Uzasadnienie zastosowania interwencji w ramach FEKP 2021-2027

Wybór obszaru kluczowego interwencji (cs iv) i zwiększenie interdyscyplinarności badań, jak i znaczenia 
inteligentnych specjalizacji w procesie koncentracji wsparcia publicznego, został dokonany również w 
oparciu o:
• Raport - Ocena potencjału rozwojowego województwa kujawsko-pomorskiego w sferze B+R+I na 

podstawie działań podjętych w ramach RPO WK-P 2014-2020

• Analizę potrzeb inwestycyjnych i form wsparcia w województwie kujawsko-pomorskim, w tym w 
zakresie możliwości zastosowania instrumentów finansowych

Wyzwaniem w ramach obszaru kluczowego interwencji (cs iv) jest:

 rozwój sektorów biznesu opartych na inteligentnych specjalizacjach;
 profesjonalizacja klastrów i IOB w regionie;
 wzmocnienie współpracy nauki i biznesu;



CP 1(iv) RIS Alokacja: 38 709 427 euro 

Priorytet 1. Bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa

Typy projektów

1. Identyfikacja nowych kierunków badań naukowych i prac rozwojowych w ramach przedsiębiorczego 
odkrywania oraz identyfikacja inteligentnych specjalizacji/ monitoring (RIS)
(instytucje otoczenia biznesu; jednostki naukowe; uczelnie)

2. Projekty strategiczne - sieciowanie w ramach RIS/ akceleracja/ wejścia kapitałowe/ współpraca B+R
(instytucje otoczenia biznesu; jednostki naukowe; JST, przedsiębiorstwa)

3. Profesjonalizacja/ akredytacja IOB, klastrów
(przedsiębiorstwa: mikro, małe, średnie; instytucje otoczenia biznesu)



CP 1(iv) RIS Alokacja: 38 709 427 euro 

Priorytet 1. Bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa

Wskaźniki

Rezultatu:

Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne (w tym dotacje, instrumenty finansowe) (PLN)

Produktu:

Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: mikro, małe, średnie, duże) (przedsiębiorstwa)

Udział podmiotów instytucjonalnych w procesie przedsiębiorczego odkrywania (szt.)



Ważne zagadnienia dot. udzielania wsparcia w CP1

(iv) RIS

 Negocjacje zapisów kontraktu programowego z MFiPR: utworzenia regionalnego systemu 
akredytacji IOB; stworzenie platformy akredytowanych usług doradczych (refundacja kosztów na linii 
MŚP->IOB/ uczelnie); wdrożenie programów akceleracyjnych na rzecz start-up/ przedsiębiorstw 
akademickich z elementem kontynuacji wejść kapitałowych, animacji współpracy pomiędzy 
sektorami nauki i biznesu

 Projekt strategiczny w obszarze wzmacniania RIS: realizacja projektu pozakonkursowego w obszarze 
wzmacniania RIS (m.in. procesu przedsiębiorczego odkrywania i monitoringu w ramach RIS)

 Akredytacja: zamier wprowadzenia regionalnego systemu akredytacji usług uzupełniająco do 
systemu  krajowego. System "uzupełniający" czyli kujawsko-pomorska akredytacja ma pozwolić na 
dostęp do danej usługi zarówno z finansowaniem  krajowym jak i regionalnym. Akredytacja 
regionalna ma „funkcjonować" równolegle z akredytacją krajową poszerzając krąg potencjalnych 
wykonawców dobrych jakościowo usług finansowanych/dofinansowanych ze środków unijnych, ze 
szczególnym skupieniem się na RIS.



Wykorzystanie instrumentów finansowych

Zgodnie z Rozporządzeniem ogólnym 2021/1060 instrumenty finansowe powinny być planowane 

na podstawie oceny ex ante celowości i możliwości ich wykorzystania. 

Zlecona została „Analiza potrzeb inwestycyjnych i form wsparcia w województwie kujawsko-pomorskim, 
w tym w zakresie możliwości zastosowania instrumentów finansowych”

Analiza ex ante powinna określić potencjał wykorzystania instrumentów finansowych w regionie, m.in. 

zdefiniowanie strony popytowej i podażowej, analiza możliwych sektorów wsparcia, określenie 

wartości dodanej wykorzystania IF, określenie skali potrzeb inwestycyjnych.

Planuje się zastosowanie następujących rodzajów form wsparcia:
- dotacje;
- pożyczki;

- instrumenty mieszane (pożyczki z umorzeniem).



NOWE PODEJŚCIE W PERSPEKTYWIE 2021-2027 – PRIORYTET DLA STOSOWANIA 

FORM ZWROTNYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW!

Obszary wsparcia przewidziane do finansowania w formie instrumentu 
finansowego/mieszanego:

Wzmocnienie konkurencyjności 
MŚP (np. wdrażanie innowacji lub 
wyników prac B+R, utrzymanie lub 

zwiększenie zdolności 
produkcyjnych, ucyfrowienie oraz 

transformacja w kierunku 
wdrażania nowych modeli)

Kontynuacja produktu 
finansowego- wejście kapitałowe 

Oświetlenie uliczne Efektywność energetyczna MŚP

Efektywność energetyczna 
budynków mieszkalnych

OZE (na sprzedaż i na własne 
potrzeby przedsiębiorstwa)

Transformacja w kierunku GOZ Rewitalizacja (zdegradowane 
budynki, obiekty zabytkowe)



NOWE PODEJŚCIE W PERSPEKTYWIE 2021-2027 – PRIORYTET DLA STOSOWANIA 

FORM ZWROTNYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW!

Formy 
instrumentu 
finansowego 

Pożyczka – „czysty” IF 
(np. inwestycje produkcyjne - rozwojowe)

Wejście kapitałowe
(kontynuacja 2014-2020, element 

projektu akceleracyjnego)

Pożyczka z umorzeniem
(np. wdrożenie prac B+R; GOZ, 

automatyzacja, efektywność energetyczna, 
cyfryzacja)



Dziękuję za uwagę


