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Streszczenie  

Badanie „Ewaluacja efektów wdrażania zwrotnych instrumentów finansowych realizowanych 

w ramach RPO WM 2014-2020 wraz z analizą ex-ante dla perspektywy finansowej 2021-2027 

– komponent 1” zrealizowało konsorcjum firm PAG Uniconsult i Imapp Consulting w okresie 

od lipca do września 2020 roku na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Małopolskiego. Celem komponentu 1 badania była analiza doświadczeń, dotyczących 

stosowania instrumentów finansowych w RPO WM 2014-2020, a także analiza doświadczeń, 

dotyczących funkcjonowania modelu dystrybucji instrumentów finansowych. Metodologia 

badania objęła wiele zróżnicowanych technik, mieszczących się zarówno w spektrum metody 

jakościowej, jak i ilościowej, umożliwiających zgromadzenie danych empirycznych stosownie 

do celów i przedmiotu ewaluacji. 

Jako istotne bariery we wdrażaniu instrumentów finansowych wskazywano na ograniczoną 

liczbę pośredników zainteresowanych wdrażaniem projektów, a także ich niewystarczającą 

kapitalizację, pewnym problemem był też brak rynkowego wynagradzania wkładu własnego 

pośredników. Znaczącą barierą dla wielu pożyczkobiorców (lub potencjalnych 

pożyczkobiorców) był też brak odpowiednich zabezpieczeń lub też restrykcyjna polityka 

pośredników finansowych w tej sferze. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że system zarządzania IF funkcjonował stosunkowo 

sprawnie. Przedstawiciele pośredników finansowych generalnie bardzo pozytywnie oceniali 

współpracę z BGK, wskazując na profesjonalizm jego pracowników i łatwość komunikacji. 

Jedną z nielicznych kwestii problematycznych było funkcjonowanie zarządzanego przez BGK 

systemu POIF (Platformy Obsługi Instrumentów Finansowych), służącego do 

ewidencjonowania wydatków kwalifikowalnych i sprawozdawczości.  

W poddziałaniach 3.4.1 i 3.4.2 skierowanych do szerokiego grona firm były oferowane 

pożyczki w wysokości do 1 miliona złotych. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszyły się 

pożyczki dla firm działających powyżej 24 miesięcy. Oferta w ramach obu poddziałań była 

generalnie dobrze oceniana, choć jako bardzo kontrowersyjny był traktowany warunek, 

zgodnie z którym co najmniej 30% kwoty pożyczek musiało zostać przeznaczone na pożyczki 

w kwocie do 100 000 PLN. 

Jako nieco problematyczne, było oceniane niższe oprocentowanie dla przedsiębiorców 

realizujących projekty w sferze regionalnych inteligentnych specjalizacji, niektórzy (choć była 

to mniejszość badanych) pośrednicy mieli pewne problemy z operacjonalizacją pojęcia i 

przypisaniem danego projektu do określonej dziedziny RIS. Wprawdzie poszczególne RIS były 

szczegółowo opisane, to jednak przełożenie opisu na konkretny, często kompleksowy 

projekt, nie było łatwe, dlatego też w rekomendacjach proponujemy w tej sferze wsparcie 

dla pośredników finansowych. Korzystne były natomiast efekty obniżenia oprocentowania 

dla firm działających w powiatach o niskim poziomie aktywności gospodarczej. W powiatach 

takich przeważnie udzielano ponadprzeciętnie wysokiej liczby pożyczek. 
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Wyniki ankiety CATI wśród firm sektora MŚP korzystających z pożyczek w ramach 

Poddziałania 3.4.1 i 3.4.2 wskazują, że są one bardzo dobrze dostosowane do potrzeb 

odbiorców. Korzystały z nich przede wszystkim firmy, które nie ubiegały się o finansowanie 

komercyjne z powodu niekorzystnych warunków – oferowane im oprocentowanie na rynku 

wynosiło średnio 7,1%-8,7% i było zbliżone raczej do oprocentowania kredytów 

konsumpcyjnych niż kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstwom z ustabilizowaną 

sytuacją rynkową. Dużą zaletą dla odbiorców ostatecznych wsparcia, oprócz bardzo 

korzystnego oprocentowania i braku opłat/prowizji, było również indywidualne podejście do 

klienta, często nieosiągalne w przypadku dużych banków komercyjnych. 

Problem braku dostępu do środków komercyjnych (luki finansowej) dotyczył ok. co 10-tej 

firmy; był on jednak znacznie istotniejszy w przypadku firm istniejących na rynku poniżej 

2 lat, niż w przypadku pozostałych mikroprzedsiębiorstw. W przypadku młodych 

przedsiębiorstw najczęstszym powodem braku dostępu do finansowania komercyjnego nie 

był brak zabezpieczeń, ale właśnie zbyt krótki czas istnienia firmy – były one uznawane przez 

banki za wysoce ryzykowne, a ich wiarygodność trudno było ocenić ze względu na brak 

wystarczającej historii finansowej. Stanowi to silny argument za utrzymaniem specjalnych 

preferencji dla młodych firm w systemie wsparcia również w przyszłej perspektywie 

finansowej. 

Badanie ilościowe wykazało także duże zapotrzebowanie na wsparcie szkoleniowo-doradcze 

i mentoringowe wśród odbiorców pożyczek, którzy rzadko korzystali z takiego wsparcia 

w ramach istniejącej oferty w innych działaniach RPO WM 2014-2020. Przy czym 

preferowanymi formami takiego wsparcia były zarówno bezpośrednie konsultacje 

i szkolenia, jak i formy zdalne – np. wideokonsultacje czy udział w webinarach tematycznych. 

Zainteresowanie wsparciem pozafinansowym było jeszcze większe w przypadku młodych 

firm, działających na rynku poniżej 2 lat. Niemal połowa wszystkich osób korzystających 

z pożyczek byłoby także zainteresowanych mentoringiem prowadzonym przez 

doświadczonego przedsiębiorcę. Przy projektowaniu wsparcia w przyszłej perspektywie 

finansowej warto uwzględnić te potrzeby i przygotować ofertę atrakcyjnego wsparcia 

doradczo-szkoleniowego i mentoringowego połączonego z przyznaniem wsparcia 

finansowego w postaci pożyczek.  

W obszarze energetyki, w ramach RPO WM 2014-2020 wdrażany był jeden instrument 

finansowy: pożyczka na zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach 

mieszkaniowych wielorodzinnych. Ze środków pożyczki wspierane były inwestycje w zakresie 

głębokiej modernizacji energetycznej budynków wielorodzinnych wraz z wymianą źródeł 

ciepła, w tym z możliwością zastosowania odnawialnych źródeł energii (OZE). Mimo 

umiarkowanego zainteresowania pośredników finansowych (w dwóch przetargach zgłosił się 

jedynie MARR, w 2020 r. podpisano umowę z wolnej ręki z Alior Bankiem), nie powinno być 

problemów z wykorzystaniem całej alokacji Poddziałania 4.3.4. Zainteresowanie odbiorców 

ostatecznych z każdym rokiem jest bowiem coraz większe. 



 

 

  
5 

 

Pożyczka na zwiększenie efektywności energetycznej dobrze odpowiadała celom 

Poddziałania 4.3.4, była również bardzo pozytywnie oceniana przez odbiorców. Szczególnie 

atrakcyjne dla klientów było bardzo niskie (i stałe w całym okresie kredytowania) 

oprocentowanie, długi okres spłaty oraz brak opłat i prowizji. We wdrażaniu pożyczki 

pojawiły się również istotne bariery. Do najważniejszych należy zaliczyć utrudniony dostęp 

do pożyczki dla budynków po częściowej termomodernizacji, budynków we współwłasności 

oraz budynków znajdujących się pod ochroną konserwatora zabytków. Barierą (szczególnie 

w przypadku większych spółdzielni mieszkaniowych) była również systematycznie obniżana 

maksymalna wartość pożyczki. Z tego względu, w rekomendacjach zalecamy wdrożenie 

pewnych modyfikacji w konstrukcji pożyczki. Działania promocyjne były dosyć skuteczne, 

warto jednak zintensyfikować promocję szczególnie w mniejszych ośrodkach, w których 

wiedza o ofercie MARR była ograniczona. 

Przeprowadzone analizy wskazują, że mimo znacznego zaawansowania prac w wielu 

wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych, w regionie wciąż występują duże potrzeby 

w zakresie termomodernizacji budynków wielorodzinnych. Z tego względu zalecamy 

utrzymanie preferencyjnych pożyczek na zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze 

mieszkaniowym również w kolejnej perspektywie finansowej. Przy czym w tym obszarze 

występuje pewna konkurencja między pożyczką na efektywność energetyczną wdrażaną na 

poziomie regionalnym ze środków RPO oraz bardzo popularnymi kredytami z premią 

termomodernizacyjną oferowaną na poziomie centralnym przez BGK – być może zasadne 

byłoby wypracowanie pewnej demarkacji między obiema formami wsparcia. Konkurencja 

premii termomodernizacyjnej BGK nie stanowiła jednak istotnego problemu przy wdrażaniu 

pożyczki ze środków RPO WM ze względu na większą atrakcyjność finansową tej ostatniej. 

Nie udało się natomiast wdrożyć pożyczek na rozpoczynanie działalności gospodarczej. 

Powodem braku chętnych pośredników do wdrażania instrumentów finansowych w ramach 

poddziałania 8.3.2 była konkurencja innych programów, zarówno oferujących finansowanie 

zwrotne, jak i bezzwrotne, przede wszystkim jednak skomplikowane i dyskusyjne 

wyznaczenie grup, które mogły korzystać z oferty pożyczkowej. 

W obszarze rewitalizacji w ramach Działania 11.3 uruchomiono pożyczkę skierowaną do 

szerokiego grona odbiorców. Środki można było wykorzystać na realizację inwestycji 

wpisanych do gminnych programów rewitalizacji. Z pożyczki skorzystały nie tylko samorządy, 

ale także sektor mieszkaniowy oraz przedsiębiorcy inwestujący w rozwój lokalny na terenach 

objętych programami rewitalizacji. Odbiorcy pożyczek chwalili korzystną ofertę, w tym stałe, 

bardzo niskie oprocentowanie. Mimo ogólnie bardzo pozytywnego odbioru, wdrażanie 

instrumentu napotkało pewne bariery. Mniejsze wspólnoty mieszkaniowe nie mogły 

skorzystać ze wsparcia z uwagi na stosunkowo wysoką minimalną wysokość pożyczki 

(300 tys. zł). Konieczność przeprowadzenia procedury akceptacji projektów i wpisania ich do 

programów rewitalizacji gmin, wynikająca z podstawowych założeń interwencji, nie zawsze 

spotykała się ze zrozumieniem potencjalnych pożyczkobiorców. 
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Pojawiła się konkurencja między wsparciem w postaci instrumentu finansowego z Działania 

11.3 a wsparciem dotacyjnym w pozostałych działaniach Osi 11. Do czasu wyczerpania 

alokacji na dotacje popyt na pożyczkę rewitalizacyjną był ograniczony. Ostatecznie część 

nieskutecznych wnioskodawców projektów dotacyjnych uzyskała finansowanie zwrotne na 

realizację zaplanowanych inwestycji. Pożyczka rewitalizacyjna służyła także jako uzupełnienie 

w przypadku inwestycji finansowanych z innych źródeł, w tym z dotacji w ramach RPO WM. 

Chociaż w ramach jednego projektu łączenie dotacji z pożyczkami nie było dopuszczane, 

beneficjentom udawało się włączyć środki z funduszu rewitalizacji i odnowy Małopolski jako 

uzupełniające źródło finansowania dla wybranych zadań inwestycyjnych. Takie podejście 

wymuszało podział inwestycji na oddzielne projekty, etapy bądź zadania.  

W ograniczonym stopniu udało się połączyć rewitalizację fizyczną, gospodarczą i 

przestrzenną z rewitalizacją społeczną. Chociaż główny cel Osi 11 był realizowany, 

a przyznane wsparcie przyczynia się do rozwiązywania problemów społecznych 

zdiagnozowanych przez samorządy, to niewielkie wymagania dotyczące łączenia pożyczki 

rewitalizacyjnej z rewitalizacją społeczną wydają się osłabiać ten efekt. 

Jeżeli chodzi o strategię wyjścia z instrumentów finansowych, to do momentu pojawienia się 

na rynku instrumentów z RPO WM 2021-2027 należy utrzymać instrumenty pożyczkowe 

oferowane przede wszystkim w ramach Poddziałania 3.4.2 RPO WM i ewentualnie (w razie 

wyczerpania alokacji) Poddziałania 3.4.1. Ostatecznie zaś zarządzanie środkami powinno 

zostać powierzone Małopolskiemu Funduszowi Rozwoju. 

 W ramach badania zaproponowane zostały następujące rekomendacje: 

 Ponieważ BGK będzie zapewne pełnił rolę menedżera funduszu funduszy także 

w wielu regionach w okresie 2021-2027 należałoby rozważyć zasadniczą poprawę 

działania POIF, być może zaś należałoby zastąpić go nowym systemem. 

 W kolejnym okresie programowania proponujemy utrzymanie oferty pożyczek dla 

młodych firm. 

 Rekomendujemy, aby zamiast rozwiązań dotyczących konieczności osiągnięcia 

określonego udziału pożyczek o niewielkiej wartości, stosować rozwiązania, które 

doprowadzą do zbliżonych efektów, na przykład w postaci tworzenia oddzielnych 

instrumentów dla mniejszych i większych pożyczek i ewentualnie przeznaczania na te 

pierwsze odpowiednio wysokiej alokacji, a w razie stosowanie wskaźników liczby 

pożyczek wyliczanie ich przy założeniu, że średnia pożyczka jest równa co najmniej 

75% maksymalnej dopuszczonej wartości.  

 Rekomendujemy przyjęcie mechanizmu rynkowego wynagradzania wkładu własnego 

pośrednika, dla wszystkich instrumentów finansowych wdrażanych w ramach 

regionalnych programów operacyjnych, bądź też znaczące ograniczenie wysokości 

wkładu własnego lub rezygnację z niego (o ile będzie to możliwe od strony prawnej). 
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O ile nie będzie to możliwe, w przypadku produktów oprocentowanych na bardzo 

niskim poziomie (lub o zerowym oprocentowaniu) proponujemy zastosowanie 

mechanizmu dopłat do odsetek, dzięki czemu niskie oprocentowanie zostanie 

utrzymane. 

 W sytuacji rozważania uruchamiania pożyczek na rozpoczynanie działalności 

gospodarczej w ramach RPO WM 2021-2027 należałoby bardzo dokładnie zbadać 

ofertę konkurencyjnych instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych, a w razie decyzji 

o uruchomieniu instrumentu dążyć do jego maksymalnego uproszczenia i szczególnie 

jego skierowania do szerokiej grupy potencjalnych ostatecznych odbiorców. 

 Jeżeli w ramach RPO WM 2021-2027 nadal będzie stosowane powiązanie pożyczek 

z realizacją projektów w ramach odpowiednich regionalnych inteligentnych 

specjalizacji, należałoby wspomóc pośredników finansowych w zasadach klasyfikacji 

odpowiednich projektów do danej RIS.  

 W okresie 2021-2027 należy lobbować, aby przepisy umożliwiały płatności 

zaliczkowe, bądź też, aby były uzależnione od rezultatów osiąganych przez 

poszczególnych pośredników finansowych, nie zaś wszystkich pośredników dla 

danego działania/poddziałania. Ułatwi to wdrażanie IF i zredukuje ryzyko 

ewentualnych opóźnień. 

 Proponujemy utrzymanie pożyczki na zwiększenie efektywności energetycznej w 

sektorze mieszkaniowym w przyszłej perspektywie finansowej. Rekomendujemy 

zmodyfikowanie obecnej pożyczki na zwiększenie efektywności energetycznej, 

poprzez zwiększenie limitu kosztów na prace dodatkowe oraz rozszerzenie katalogu 

możliwych do sfinansowania kosztów na inne wydatki związane z wykorzystaniem 

bardziej przyjaznych dla środowiska źródeł energii czy oszczędzania zasobów. 

Proponujemy również wprowadzenie nowej pożyczki remontowej, z której 

finansowane byłyby inne inwestycje zwiększające jakość życia mieszkańców, 

nie spełniające jednak wymogów pożyczki na efektywność energetyczną. 

 Proponujemy stworzenie w przyszłej perspektywie finansowej oferty atrakcyjnego 

wsparcia doradczo-szkoleniowego i mentoringowego, uzupełniającego wsparcie 

finansowe, w tym również wsparcia oferowanego poprzez formy zdalne. Udział we 

wsparciu powinien być opcjonalny dla wszystkich pożyczkobiorców. 

 Jeśli w kolejnej perspektywie finansowej w programie regionalnym będą wdrażane 

instrumenty dotacyjne i dłużne bazujące na programach rewitalizacji, przeznaczone 

na ten sam cel dla tych samych grup odbiorców, to należy lepiej skoordynować te 

instrumenty w czasie w sposób ograniczający ich bezpośrednią konkurencję. W latach 

2021-2027 wskazane byłoby zaplanowanie wdrażania w taki sposób, aby nie opóźniać 

intensyfikacji wdrażania pożyczek. Aby to zrobić, po wyczerpaniu alokacji na dotacje 
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należałoby przeprowadzić kampanię informacyjną skierowaną do nieskutecznych 

wnioskodawców, aby bez zbędnej zwłoki przystąpili do wnioskowania o pożyczki.  

 Należy także rozważyć, czy demarkacja pomiędzy pożyczką a dotacją na rewitalizację, 

nie powinna uwzględniać innych jakościowych czynników niż tylko możliwość 

wybudowania nowego budynku w przypadku IF (co nie jest możliwe przy wsparciu 

dotacyjnym). 
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Executive Summary 

The study "Evaluation of the Effects of the Implementation of Financial Instruments 

Operated under the Regional Operational Programme for Małopolska Region (RPO WM) 

2014-2020 together with an Ex-Ante Analysis for the Financial Perspective 2021-2027 – 

Component 1" was performed by a consortium of companies PAG Uniconsult and Imapp 

Consulting between July and September 2020 on behalf of the Marshal's Office of the 

Małopolska Region. The aim of component 1 of the study was to analyse the experience in 

using financial instruments under RPO WM 2014-2020, and also to analyse the experience as 

regards the functioning of the distribution model of financial instruments. The methodology 

of the study comprised a wide range of techniques, falling within the spectrum of both the 

qualitative and quantitative methods, allowing for collecting empirical data according to the 

objectives and subject matter of the evaluation. 

A limited number of financial intermediaries interested in implementing projects, as well as 

their insufficient capitalisation, were identified as significant barriers to the implementation 

of financial instruments, and the lack of a market-based reward for the intermediaries' 

contributions also posed a particular problem. A significant barrier for many borrowers (or 

potential borrowers) was also the lack of adequate collaterals or the restrictive policy of 

financial intermediaries in this area. 

Studies have shown that the FI management system functioned relatively smoothly. 

Representatives of financial intermediaries generally very positively evaluated cooperation 

with BGK, pointing to the professionalism of its employees and ease of communication. One 

of the few problematic issues was the functioning of the BGK-managed POIF system 

[Platform for Operating Financial Instruments], used for recording eligible expenditure and 

reporting. 

In sub-measures 3.4.1 and 3.4.2 addressed to a wide range of companies, loans of up to PLN 

1 million were offered, loans for companies operating for more than 24 months were 

particularly popular. The offer under both sub-measures was generally well regarded, even 

though the condition that at least 30% of the amount of loans had to be allocated to loans of 

up to PLN 100,000 was considered highly controversial. 

As somewhat problematic was considered the lower interest rate for entrepreneurs 

implementing projects in the area of regional smart specialisations; some (although it was a 

minority of respondents) intermediaries had certain problems with the operationalisation of 

the concept and with assigning an entrepreneur to a particular RSS. Although regional smart 

specialisations were described in detail, translating the description into a specific, sometimes 

complex project, was not easy, which is why in the recommendations we suggest support be 

provided to financial intermediaries in this area. On the other hand, the effects of the 

interest rate reduction proved beneficial for companies operating in poviats with low levels 

of economic activity, where usually an above-average number of loans was granted. 
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The results of the CATI survey of SMEs benefiting from loans under Sub-measures 3.4.1 and 

3.4.2 indicate that they are very well-matched to the needs of the recipients. Those loans 

were mainly used by companies that did not apply for commercial financing because of 

unfavourable conditions – the market interest rate offered to them was on average equal to 

7.1%-8.7% and close to the interest rate on consumer loans rather than loans for small and 

medium-sized enterprises with a stable market standing. A significant advantage for final 

recipients of support, in addition to the very favourable interest rate and the absence of 

fees/commissions, was also the individual approach to the client, often unattainable in the 

case of major commercial banks. 

About one company in ten was affected by the lack of access to commercial funds (financial 

gap); however, it was much more critical for companies operating on the market for less 

than two years than for other micro-enterprises. For young businesses, the most common 

reason for not having access to commercial financing was not the lack of collateral but short 

existence – they were considered high-risk by banks, and their credibility difficult to assess 

due to the lack of sufficient financial history. That is a strong argument for maintaining 

special preferences for young companies in the support system, also in the future financial 

perspective. 

The quantitative survey also pointed to high demand for training, advisory and mentoring 

support among loan recipients who rarely benefited from such support as part of the 

existing offer under other RPO WM 2014-2020 measures. The preferred forms of such 

support were both direct consultations and training, as well as remote forms, e.g. video 

consultations or participation in thematic webinars. The interest in non-financial support 

was even greater among young companies operating on the market for less than two years. 

Almost half of all individuals using loans would also be interested in mentoring provided by 

an experienced entrepreneur. When designing support in the future financial perspective, it 

is worth taking these needs into account and preparing an offer of attractive advisory and 

training and mentoring support combined with financial backing granted in the form of 

loans.  

In the area of energy, one financial instrument was implemented under RPO WM 2014-

2020: a loan to improve energy efficiency in multi-family residential buildings. The loan 

supported investments in intensive energy modernisation of multi-family buildings with the 

exchange of heat sources, including the possibility of using renewable energy sources (RES). 

Despite the moderate interest of financial intermediaries (only MARR applied in two tenders, 

a direct procurement agreement with Alior Bank was signed in 2020), there should be no 

problems with expending the entire allocation of Sub-measure 4.3.4. The interest among 

final recipients is increasing every year. The loan for improving energy efficiency was in line 

with the objectives of Sub-measure 4.3.4 and was also positively regarded by customers. 

Particularly attractive for customers was the very low (and fixed) interest rate throughout 

the loan period, the long repayment period and the lack of fees and commissions. Significant 
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barriers also emerged in the implementation of the loan. The most important is difficult 

access to the loan of buildings after partial thermo-modernization, buildings in co-ownership 

and buildings under the protection of the historic preservation office. The systematically 

reduced maximum loan value was also a barrier (especially for larger housing associations). 

Therefore, in the recommendations, we advise that some modifications be implemented in 

the construction of the loan. Promotional activities were quite effective, but it is worth 

intensifying promotion, especially in smaller centres where knowledge of MARR’s offer was 

limited. 

The analyses carried out show that, despite the considerable progress of works in many 

housing communities/associations, the region still has high needs for the thermo-

modernization of multi-family buildings. For this reason, we recommend that preferential 

loans be maintained to improve energy efficiency in the housing sector also in the next 

financial perspective. While there is some competition in this area between the energy 

efficiency loan implemented at regional level under ROP funds and the very popular loans 

with the thermo-modernisation premium offered at the central level by BGK, it might be 

appropriate to develop some demarcation between the two forms of support. However, 

competition for the BGK thermo-modernisation premium was not a significant problem in 

the implementation of the loan under RPO WM owing to the greater financial attractiveness 

of the latter. 

On the other hand, start-up loans were not implemented; the lack of intermediaries willing 

to implement financial instruments under Sub-measure 8.3.2 was due to the competition 

from other programmes, offering both repayable and non-repayable funding, but above all 

the complex and debatable designation of groups that could benefit from the loan offer. 

In the area of revitalisation, a loan aimed at a broad group of recipients was launched within 

the framework of Measure 11.3. The funds could be used to implement investments 

included in local revitalisation programmes. Not only local governments benefited from the 

loan, but also the housing sector and entrepreneurs investing in local development in areas 

covered by revitalisation programmes. Loan recipients praised the favourable offer, 

including a low fixed interest rate. Despite the generally very positive reception, the 

implementation of the instrument encountered some barriers. Smaller housing communities 

could not benefit from the support due to the relatively high minimum loan amount (PLN 

300 000). The need to carry out a procedure for the acceptance of projects and their 

inclusion in local revitalisation programmes, resulting from the basic assumptions of 

intervention, was not always understood by potential borrowers. 

Competition emerged between support in the form of a financial instrument under Measure 

11.3 and grant support under other measures of Axis 11. Until the allocation to grants was 

exhausted, the demand for a revitalisation loan was limited. Eventually, some unsuccessful 

grant project applicants received repayable funding for the planned investments. The 
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revitalisation loan also served as a supplement to investments financed from other sources, 

including grants under RPO WM. Although grants and loans were not allowed to be pooled 

in one project, beneficiaries managed to include funds from the Małopolska Revitalisation 

and Renewal Fund as a complementary source of financing for selected investment tasks. 

This approach forced the division of investments into separate projects, stages or tasks. 

To a limited extent, physical, economic and spatial revitalisation and social revitalisation 

have been combined. Although the main objective of Axis 11 has been pursued and the 

support granted contributes to solving social problems diagnosed by local authorities, the 

modest requirement to combine a revitalisation loan with social revitalisation seems to 

undermine this effect. 

As regards the exit strategy for financial instruments, until instruments under RPO MW 

2021-2027 emerge on the market, the loan instruments offered primarily under Sub-

measure 3.4.2 of RPO MW and possibly (if the allocation is exhausted) of Sub-measure 3.4.1 

should be maintained in the market. Finally, the management of funds should be entrusted 

to the Małopolski Fundusz Rozwoju. 

The following recommendations have been proposed in the study: 

 As BGK is likely to act as a Fund of Funds Manager also in many regions in the period 

2021-2027, consideration should be given to a fundamental improvement in the 

operation of the POIF system and perhaps its replacement by a new system. 

 In the next programming period, we propose to maintain the offer of loans to young 

companies. 

 Instead of solutions oriented on the need to achieve a particular share of small-value 

loans, we recommend that solutions be applied that will lead to similar effects, for 

example by creating separate instruments for smaller and larger loans and possibly 

earmarking to the former a sufficiently high allocation and, if the number of loans 

ratios are applied, to calculate them on the assumption that the average loan is equal 

to at least 75% of the maximum authorised value. 

 We recommend the adoption of a market-based mechanism for rewarding the 

intermediary's contribution, for all financial instruments implemented under regional 

operational programmes, or a significant reduction or abandonment of the own 

contribution (if legally possible). If that is impossible, for very low interest-bearing (or 

zero-interest) products, we propose an interest subsidy mechanism to ensure that 

low-interest rates are maintained. 

 When considering that launch of start-up loans under RPO WM 2021-2027, the offer 

of competing repayable and non-repayable instruments should be scrutinised and, in 

the event of a decision to launch the instrument, its maximum simplification should 
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be sought for and, in particular, its referral to a broad group of potential end 

beneficiaries. 

 If under the RPO WM 2021-2027 the approach to link loans with projects within the 

framework of the relevant regional smart specialisations is to be continued, financial 

intermediaries should be assisted in classifying pertinent projects in a particular 

regional smart specialisation. 

 Within the period 2021-2027, actions should be initiated to lobby in favour of 

provisions allowing for pre-financing or to be conditional on the performance of 

individual financial intermediaries rather than all intermediaries in a particular 

measure/sub-measure. That will facilitate the implementation of financial 

instruments and reduce the risk of possible delays. 

 We propose that the loan for improving energy efficiency in the housing sector be 

maintained in the future financial perspective. We recommend that the current loan 

for improving energy efficiency should be modified by increasing the cost limit for 

additional works and extending the catalogue of fundable costs to other expenses 

relating to the use of more environmentally friendly energy sources or saving 

resources. We also propose that a new renovation loan be introduced, which would 

finance other investments that improve the quality of life of residents but do not 

meet the requirements of the energy efficiency loan. 

 We propose that in the future financial perspective an offer be developed of 

attractive advisory, training and mentoring support, supplementing financial support, 

including support offered on an online basis. Participation in support should be 

optional for all borrowers. 

 If, in the next financial perspective, the regional programme implements subsidy and 

debt instruments based on revitalisation programmes for the same purpose for the 

same group of recipients, those instruments should be better coordinated over time 

in a way that restricts their direct competition. In the period 2021-2027, it would be 

advisable to plan implementation in such a way as not to delay the intensification of 

the implementation of loans. In order to do this, once the grant allocation has been 

exhausted, an information campaign should be carried out for unsuccessful 

applicants to apply for loans without undue delay. 

Consideration should also be given to whether the demarcation between the loan and the 

revitalisation grant should not take into account other qualitative factors than the possibility 

of constructing a new building in the case of financial instruments (which is not possible with 

grant support). 
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Wykaz skrótów 

Skrót/pojęcie Pełna nazwa/definicja 

BGK Bank Gospodarstwa Krajowego 

CAWI Wywiad kwestionariuszowy realizowany drogą internetową  

EBI Europejski Bank Inwestycyjny 

EFSI Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne 

ELENA European Local Energy Assistance 

FTiR Fundusz Termomodernizacji i Remontów 

GPR Gminny Program Rewitalizacji 

GUS Główny Urząd Statystyczny 

IEO Instytut Energetyki Odnawialnej 

IDI Indywidualny wywiad pogłębiony 

IF (instrumenty 
finansowe) 

Instrumenty finansowe (obowiązująca nazwa dla okresu programowania 2014-2020). 
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 
2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających 
zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 
1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 
1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 
541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 
instrumenty finansowe oznaczają unijny środek wsparcia finansowego przekazywany 
z budżetu, aby zrealizować jeden lub większą liczbę określonych celów polityki Unii, 
który to instrument może przybierać formę inwestycji kapitałowych lub inwestycji 
quasi-kapitałowych, pożyczek lub gwarancji, lub innych instrumentów opartych na 
podziale ryzyka, i który w stosownych przypadkach może być łączony z innymi 
formami wsparcia finansowego lub ze środkami finansowymi podlegającymi 
zarządzaniu dzielonemu lub środkami finansowymi Europejskiego Funduszu Rozwoju 

IZ RPO WM 
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 
Małopolskiego 2014-2020 lub 2021-2027 

JEREMIE 

Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises – Wspólne Europejskie 
Zasoby dla Przedsiębiorstw od Mikro do Średnich. Instrument (mechanizm) 
pozadotacyjnego wsparcia, o którym mowa w art. 44 w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 
1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Funduszu Spójności i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1260/1999  

JST Jednostka samorządu terytorialnego 

KE Komisja Europejska 

MARR Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego 

MFiPR Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 

MiiR Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 

MR Ministerstwo Rozwoju 

MŚP Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 

NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

OZE Odnawialne źródła energii 

POIF Platforma Obsługi Instrumentów Finansowych 
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Skrót/pojęcie Pełna nazwa/definicja 

POIR Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 

POIiŚ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

POWER Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 

pzp Prawo zamówień publicznych 

RPO WM 2014-
2020, RPO WM 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020  

SKOK Spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa 

SL 2014 
Centralny system teleinformatyczny SL2014 – system informatyczny służący do 
rozliczania i monitorowania projektów finansowanych ze środków europejskich 
perspektywy 2014-2020 

SM spółdzielnia mieszkaniowa 

SSCPiR 
Stowarzyszenie Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju w Suchej 
Beskidzkiej 

SzOOP Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WM 2014-2020 

TBS Towarzystwa budownictwa społecznego 

TISE Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. 

WFOŚiGW - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Ostateczny 
odbiorca 

Osoba prawna lub fizyczna, która otrzymuje wsparcie finansowe w ramach 
instrumentu finansowego zgodnie z art. 2 ust. 12 Rozporządzenia Ogólnego 

Pośrednicy 
finansowi 

Pośrednicy finansowi udzielający wsparcia przy pomocy instrumentów finansowych 
(IF) przewidzianych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa 
Małopolskiego na lata 2007-2013 lub 2014-2020 

Rozporządzenie 
Delegowane 

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) z dnia 3 marca 2014 r. nr 480/2014 
uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 
ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 

Rozporządzenie 
Ogólne  

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1303/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 roku ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 
oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 
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1 Opis i cele badania 

1.1 Przedmiot i cel badania 

Warstwa merytoryczna niniejszej ewaluacji koncentruje się na ocenie funkcjonowania 

instrumentów finansowych wdrażanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego 2014-2020 (RPO WM), w tym obejmującej analizę 

dotychczasowych efektów wdrażania instrumentów finansowych w województwie 

małopolskim, jak również analizę potrzeb w zakresie ich wykorzystywania w przyszłości jako 

jednej z form interwencji publicznej na szczeblu regionalnym. Przedmiotowe, kompleksowe 

oceny przeprowadzone zostały w celu wypracowania materiału badawczego, niezbędnego 

do zaprojektowania nowego zestawu instrumentów finansowych, które będą mogły być 

wdrażane w nowej perspektywie programowania na szczeblu regionalnym, a więc w ramach 

RPO WM na lata 2021-2027. Ten ostatni element odzwierciedla istotną część przedmiotu 

prezentowanej ewaluacji, który stanowi analiza ex ante instrumentów finansowych.  

Przedmiot ewaluacji sprecyzowano w ww. sposób z uwagi na potrzebę uwzględnienia 

w nowym RPO WM formy wsparcia jaką stanowią instrumenty finansowe, a więc 

instrumenty o charakterze zwrotnym, w architekturze wsparcia RPO WM (jak i innych 

programów regionalnych) występujące obok form bezzwrotnych tj. dotacji. W kolejnej 

(i zapewne następnych) perspektywie wdrażania wsparcia dotyczącego spójności społeczno-

gospodarczej Unii Europejskiej, znaczenie instrumentów finansowych będzie wzrastać. 

Co więcej, z ich stosowaniem (z uwagi na „zwrotność”) wiąże się wiele korzyści, w tym 

wynikających z akumulowania kapitału, dającej możliwość rewolwingu wsparcia w formie 

instrumentów finansowych. Dlatego też, bardzo ważne jest możliwe szerokie uwzględnienie 

tego typu instrumentów w nowej edycji regionalnego programu operacyjnego dla 

województwa małopolskiego, z uwzględnieniem wyzwań polityki publicznej, jak i bazując na 

doświadczeniach ze stosowania instrumentów finansowych na szczeblu regionalnym. 

Konkluzji tej odpowiada logika całego procesu przedmiotowej ewaluacji, której punktem 

wyjścia są doświadczenia ze stosowania instrumentów finansowych, następnie szacowane 

potrzeby w tym zakresie. Ostatecznie, ustalenia w tym zakresie tworzą odpowiednie 

podstawy merytoryczne dla trafnego zaprojektowania instrumentów finansowych w nowym 

RPO WM (2021-2027).  

Szczegółowy zakres ewaluacji wynika również z wiązki przyjętych dla niej celów, obejmującej 

cel główny oraz zestaw celów szczegółowych (obszarów problemowych poddanych badaniu). 

Cel główny ewaluacji określono jako „Ocenę efektów wdrażania zwrotnych instrumentów 

finansowych realizowanych w ramach RPO WM 2014-2020 wraz z analizą ex ante dla 

perspektywy finansowej 2021-2027”.  

Realizacji celu głównego ewaluacji służy zestaw celów szczegółowych. Zostały one 

zgrupowane w ramach dwóch komponentów badawczych, realizowanych sekwencyjnie 
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i w określony sposób powiązanych z uwagi na charakter przyporządkowanych im obszarów 

problemowych. Komponenty te przedstawiają się następująco: 

1) Komponent I., obejmujący: 

 Analizę doświadczeń, dotyczących stosowania instrumentów finansowych w RPO 

WM 2014-2020, z uwzględnieniem poszczególnych ich rodzajów i umiejscowienia 

w ramach działań / priorytetów inwestycyjnych RPO WM 2014-2020, 

prowadzoną pod kątem oceny użyteczności i efektywności stosowania 

instrumentów finansowych jako formy regionalnej interwencji publicznej (cele 

szczegółowe / obszary problemowe: 1. i 2.), 

 Analizę doświadczeń, dotyczących funkcjonowania modelu dystrybucji 

instrumentów finansowych w ramach RPO WM 2014-2020 z uwzględnieniem 

założeń przyjętej Strategii Inwestycyjnej, dotyczącej wdrażania wsparcia 

w regionie w formie instrumentów finansowych (cel szczegółowy / obszar 

problemowy 3.), 

 Sformułowanie propozycji, dotyczących rodzajów i zakresu stosowania 

instrumentów finansowych w RPO WM 2021-2027 (analiza ex ante), opartych na:  

− wnioskach z realizacji instrumentów finansowych w ramach RPO WM 2014-

2020 (ww. cele szczegółowe: 1., 2. i 3.) oraz  

− identyfikacji obszarów, w których stosowanie instrumentów finansowych 

uznać można za adekwatną formę interwencji. 

Wnioski z wdrażania instrumentów finansowych stanowią zaś podstawę dla dalszych 

decyzji, prowadzących do optymalizacji zakresu i sposobów dystrybucji wsparcia (cel 

szczegółowy 4.), z uwzględnieniem polityki wyjścia z instrumentów finansowych RPO 

WM 2014-20201.  

2) Komponent II., obejmujący: 

 Analizę założeń programowych dla województwa małopolskiego (w zakresie 

typów wspieranych projektów) w nowym okresie programowania (2021-2027) 

z uwzględnieniem możliwości i racjonalności wykorzystywania instrumentów 

finansowych (cele szczegółowy / obszar problemowy 5.), 

 Identyfikację barier rozwojowych wynikających z niedoskonałości komercyjnego 

rynku finansowania wraz z oszacowaniem luki finansowania w dostępie do 

kapitału zewnętrznego, jak również identyfikacja działań prowadzących do 

                                                           
1
 Ustalenia końcowe (wnioski i rekomendacje), wynikające z realizacji badań w ramach Komponentu I. stanowią 

element łączący formułowanie wskazań opartych na ocenie doświadczeń (wnioski i rekomendacje) z wynikami 
analizy ex ante, a więc ewaluacji dotyczącej identyfikacji barier wynikających z niedoskonałości rynku 
finansowania komercyjnego oraz obejmującej formułowanie rekomendacji dotyczących katalogu i postaci 
nowych instrumentów finansowych (w ramach RPO WM 2021-2027). Oba te elementy stanowią trzon 
merytoryczny Komponentu II. badania (kolejno opisanego). 
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zwiększenia poziomu inwestycji po stronie ostatecznych odbiorców wsparcia 

tj. inwestorów podejmujących działania rozwojowe w oparciu o pozyskiwane 

instrumenty finansowe (cel szczegółowy / obszar problemowy 6.), 

 Sformułowanie rekomendacji – na podstawie ustaleń badawczych wynikających 

z realizacji wszystkich ww. celów szczegółowych (w tym analizy ex ante 

instrumentów finansowych), dotyczących:  

− rodzajów nowych (stosowanych w przyszłości) instrumentów finansowych 

i sposobów ich udostępniania,  

− alokacji wkładu na instrumenty finansowe ze środków RPO WM 2021-2027 

oraz  

− wymogów montażu finansowego oraz spodziewanych efektów stosowania 

instrumentów finansowych, w tym ich wkładu w realizację celów RPO WM 

2021-2027.  

Przedstawiona powyżej architektura celów (obszarów problemowych) dotyczy całego 

procesu ewaluacji, a więc obejmującego oba komponenty badawcze. Z uwagi na podział 

merytoryczny i założoną sekwencyjność badania (dopracowanie metodologii → badania 

w ramach Komponentu I. → badania w ramach Komponentu II.), cały proces ewaluacji 

podzielony został na trzy główne etapy, tj.: 

 dopracowanie metodologii (etap ten zakończony został uzgodnieniem 

z Zamawiającym podejścia badawczego oraz szczegółów dotyczących stosowania 

technik badawczych i narzędzi badawczych w ramach poszczególnych 

komponentów ewaluacji)2,  

 realizację badań w ramach Komponentu I., zakończoną opracowaniem raportu 

cząstkowego, obejmującego cele szczegółowe / obszary problemowe przypisane 

do tego komponentu, w tym wnioski i rekomendacje wynikające z tej części 

ewaluacji oraz 

 finalizację badania, a więc etap obejmujący opracowanie raportu końcowego 

z ewaluacji, uwzględniającego cele szczegółowe Komponentu II., wnioski 

i rekomendacje dotyczące tego komponentu, jak również całościowe 

podsumowanie tj. uwzględniające również (odpowiednio) wnioski 

i rekomendacje wypracowane w rezultacie prac badawczych przeprowadzonych 

w Komponencie I.  

Niniejsze opracowanie prezentuje ustalenia badawcze, kluczowe wnioski i rekomendacje, 

wypracowane na etapie ewaluacji w zakresie Komponentu I. 

                                                           
2
 Raport metodologiczny w badaniu pt. „Ewaluacja efektów wdrażania zwrotnych instrumentów finansowych 

realizowanych w ramach RPO WM 2014-2020 wraz z analizą ex ante dla perspektywy finansowej 2021-2027”, 
17 sierpnia 2020, wersja uzgodniona. 
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1.2 Metodologia badawcza 

Zastosowana w ewaluacji metodyka badawcza warunkowana była, z jednej strony, celami 

i specjalistycznym przedmiotem badania (analiza ex ante instrumentów finansowych), 

z drugiej zaś, określonym jako minimum metodologiczne katalogiem wymaganych 

w ewaluacji technik badawczych.  

Metodologia badania objęła wiele zróżnicowanych technik, mieszczących się zarówno 

w spektrum metody jakościowej, jak i ilościowej, umożliwiających zgromadzenie danych 

empirycznych stosownie do celów i przedmiotu ewaluacji. Dla celów ewaluacji założono, że 

techniki badawcze (i odpowiadające im narzędzia) stosowane będą w podziale na 

komponenty badawcze, stosownie do ich merytorycznego zróżnicowania. Różnicowanie 

podejścia zachodziło już na poziomie technik badawczych, bowiem niektóre z nich znalazły 

(lub znajdą w przyszłości) zastosowanie tylko w ramach danego komponentu, a niektóre 

będą stosowane w przypadku obu komponentów.  

Ponadto, różnicowanie podejścia (uwzględniane odpowiednio do celów szczegółowych 

poszczególnych komponentów) zachodziło (lub będzie zachodzić) także na poziomie narzędzi 

badawczych, które opracowano z uwzględnieniem zakresu merytorycznego, wynikającego 

z celów szczegółowych / obszarów problemowych danego komponentu ewaluacji.  

Zestawienie technik badawczych, wykorzystanych w ramach prac dotyczących Komponentu 

I. przedstawia Tabela 1. 

Tabela 1.  Zestawienie technik badawczych wykorzystanych w pracach badawczych 

w ramach Komponent I. ewaluacji 

Lp. Technika i grupa respondencka 
Zrealizowana 
próba 

Uwagi 

1. 
Analiza źródeł zastanych – przegląd 
dokumentów i danych źródłowych 

Zestawienie 
źródeł 

Źródło informacji dla obu 
komponentów ewaluacji 

2. 

Indywidualne wywiady pogłębione: 

 perspektywa zarządcza i wdrożeniowa,  

 pośrednicy finansowi,  

 przedstawiciele organizacji 

przedsiębiorców,  

 odbiorcy ostateczni instrumentów 

finansowych – Poddziałanie 4.3.4 oraz 

Działania 11.3 (RPO WM 2014-2020) 

23 IDI j.w. 

3. 

Telefoniczne wywiady pogłębione 
z użyciem komputera: 

 spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe 

z terenu województwa małopolskiego 

33 TDI j.w. 
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Lp. Technika i grupa respondencka 
Zrealizowana 
próba 

Uwagi 

4. 

Telefoniczne wywiady pogłębione 
z użyciem komputera: 

 nieskuteczni pożyczkobiorcy w ramach 

RPO WM 2014-2020 

27 IDI Komponent I. 

5. 

Badanie internetowe (CAWI): 

 jednostki samorządu terytorialnego w 

województwie małopolskim 

r/r = 61% 

n = 124  

ankiet CAWI 

Źródło informacji dla obu 
komponentów ewaluacji; 
uzupełniająco badanie 
telefoniczne (CATI) 

6. 

Badanie telefoniczne wspomagane 
komputerowo (CATI) – pożyczkobiorcy 
skuteczni w ramach instrumentów 
finansowych RPO WM 2014-2020: 

 Poddziałanie 3.4.1  

 Poddziałanie 3.4.2  

n = 342 
ankieta CATI 

Komponent I. 

7. Warsztaty ewaluacyjne 1 warsztat 
Komponent I., 
w przygotowaniu 

Źródło: zestawienie realizacji technik badawczych w Komponencie I. ewaluacji. 

1.3 Uwagi na temat przebiegu ewaluacji 

Pierwszy etap ewaluacji dotyczył uzgodnienia podejścia i metodologii badawczej. Etap ten 

realizowany był od dnia zawarcia umowy na realizację zamówienia (24.06.2020 r.) do 

momentu akceptacji raportu metodologicznego przez Zamawiającego (17.08.2020 r.). 

W procesie tym Wykonawca sporządził wstępną wersję raportu, a następnie wersję 

ostateczną, uwzględniającą uwagi Zamawiającego zgłoszone do projektu raportu.  

Etap uzgodnień metodologicznych objął również spotkanie otwierające ewaluację 

(25.06.2020 r.; spotkanie zespołu Wykonawcy z przedstawicielami Zamawiającego), jak 

również prezentację ostatecznej wersji raportu metodologicznego (17.08.2020 r.) – 

spotkanie otwierające badanie i spotkanie w sprawie prezentacji raportu metodologicznego 

przeprowadzono w formie zdalnej (wideokonferencji). 

Wraz z akceptacją rozwiązań metodologicznych rozpoczęto prace badawcze w zakresie 

Komponentu I. ewaluacji. Prace te kontynuowano do momentu przekazania projektu raportu 

cząstkowego (niniejszego dokumentu), tj. do dnia 24.09.2020 r. Prace, obejmujące 

zastosowanie zaplanowanych technik badawczych, analizę zebranego materiału 

i opracowanie raportu cząstkowego, realizowane były (w odpowiedniej sekwencji czasowej, 

wynikającej z harmonogramu ewaluacji) w trzeciej dekadzie sierpnia i we wrześniu. 

Pomimo bardzo napiętego harmonogramu realizacji badań uwzględnionych w ramach 

Komponentu I. ewaluacji (szczególnie biorąc pod uwagę konieczność zastosowania już na 
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tym etapie wielu i zróżnicowanych technik badawczych – zarówno w ramach metody 

jakościowej, jak i ilościowej), jak również w związku z koniecznością realizacji badania 

w okresie przypadającym na koniec sezonu urlopowego, a także w warunkach 

rozprzestrzeniającej się pandemii COVID-19, w ramach zaplanowanych prac badawczych 

udało się zrealizować wszystkie kluczowe techniki badawcze przewidziane dla tego etapu 

badania (w przypadku niektórych technik, zebrany materiał badawczy wykorzystywany 

będzie również w ramach Komponentu II ewaluacji).  

Należy dodać, że realizacja badania w sytuacji pandemii spowodowała konieczność 

prowadzenia indywidualnych wywiadów pogłębionych w formule zdalnej (w uzgodnieniu 

z Zamawiającym oraz zgodnie z przewidywaniami zawartymi w raporcie metodologicznym). 

Jak zaznaczyliśmy wcześniej, sytuacja ta była również powodem konieczności stosowania 

zdalnych form komunikacji w fazie metodologicznej ewaluacji. Tym niemniej, 

przeprowadzona weryfikacja materiału badawczego na etapie podsumowania badań 

w ramach Komponentu I. nie wskazuje, że rozwiązania te miałyby negatywny wpływ na 

jakość materiału badawczego, który oceniamy jako wiarygodny, całkowicie mieszczący się 

w standardach ewaluacyjnych. Kluczowym problemem, którym jednak ostatecznie udało się 

adekwatnie zarządzić, były sprawy logistyki / umawiania wywiadów indywidualnych 

w formule zdalnej, szczególnie w sytuacji prowadzenia badania w okresie wakacyjnym. 

Ostatecznie, jak zaznaczyliśmy, trudności te udało się skutecznie przezwyciężyć. 

1.4 Układ i zawartość Raportu cząstkowego 

Raport cząstkowy przedstawia wyniki badania w zakresie Komponentu I ewaluacji. Ponadto, 

nawiązuje on do rezultatów etapu konfiguracji metodologicznej, przedstawiając zwięźle 

przedmiot, cele szczegółowe / obszary problemowe ewaluacji, jej metodologię – techniki 

badawcze wykorzystane w ramach Komponentu I., informację o przebiegu badania oraz na 

temat zawartości dokumentu – rozdział 1, niniejszy).  

Układ treści opracowania odpowiada merytorycznemu zróżnicowaniu celów szczegółowych / 

obszarów problemowych, objętych Komponentem I. ewaluacji. Przedstawia się on 

następująco: 

 Rozdział 2 – prezentuje wyniki analizy doświadczeń stosowania instrumentów 

finansowych w RPO WM, z uwzględnieniem zidentyfikowanych barier 

we wdrażaniu instrumentów finansowych, analizę opinii wnioskodawców 

nieskutecznych (w tym powodów nieskutecznego wnioskowania o finansowanie), 

jak również problematykę funkcjonowania instrumentów finansowych 

w kontekście równoległego wsparcia, realizowanego w postaci instrumentów 

dotacyjnych (chodzi tu o aspekt konkurencji pomiędzy oboma typami form 

wsparcia, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji w zakresie rewitalizacji; 

część ta opisuje również zasady i przykłady łączenia pożyczek ze wsparciem 

bezzwrotnym, a także problemy jakie zostały zdiagnozowane na tym polu). 
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Rozdział uzupełnia część, dotycząca identyfikacji powodów braku 

zainteresowania ofertą Poddziałania 8.3.2 (wsparcie na zakładanie działalności 

gospodarczej w formie mikropożyczek). Rozważania zawarte w rozdziale drugim 

służą realizacji celów szczegółowych 1. i 2. w Komponencie I. ewaluacji. 

 Rozdział 3 – przedstawia ustalenia badawcze, dotyczące zarządzania 

instrumentami finansowymi. Prezentowane tu ustalenia odnoszą się do Strategii 

Inwestycyjnej instrumentów finansowych w RPO WM 2014-2020 – dotyczą 

trafności i adekwatności przyjętych wskaźników w zakresie realizacji 

instrumentów finansowych. W rozdziale tym zawarto wnioski, wynikające 

z analizy systemu zarządzania instrumentami finansowymi wraz 

z rekomendacjami modyfikacji tego systemu. Część ta mieści się w celu 

szczegółowym / obszarze problemowym 3. w ramach Komponentu I. 

 Rozdział 4 – prezentuje ocenę wdrażania instrumentów finansowych w ramach 

Poddziałania 3.4.1 i 3.4.2. W części prezentującej wyniki badania ilościowego 

przedstawiono wnioski płynące z ankiety przeprowadzonej wśród odbiorców 

ostatecznych pożyczek dla firm sektora MŚP. Uwzględniono tu m.in. dostępność 

finansowania komercyjnego, wskazanie najważniejsze zalet oferowanych 

pożyczek, ocenę zapotrzebowania na wsparcie pozafinansowe, jak również 

wpływ skutków pandemii COVID-19 na sytuację przedsiębiorstw korzystających 

z pożyczek. W rozdziale tym zawarto również najważniejsze wnioski z 

przeprowadzonych analiz. Część ta mieści się w obszarze merytorycznym celu 

szczegółowego / obszaru problemowego 1. w Komponencie I. ewaluacji. 

 Rozdział 5 – przedstawia ocenę wdrażania pożyczek przeznaczonych na 

zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym. W rozdziale 

tym zawarto informacje o postępie w wykorzystaniu alokacji, barierach we 

wdrażaniu, ocenę parametrów pożyczki na podstawie opinii odbiorców 

ostatecznych oraz analizę poziomu realizacji wskaźników. W rozdziale 

przedstawiono najważniejsze wnioski z przeprowadzonych analiz, w tym 

propozycje rekomendowanych modyfikacji w konstrukcji pożyczki. Część ta 

mieści się w obszarze merytorycznym celu szczegółowego / obszaru 

problemowego 1. w Komponencie I. ewaluacji. 

 Rozdział 6 – prezentuje ocenę wdrażania pożyczek na rewitalizację (Działanie 

11.3 RPO WM 2014-2020), w tym zasady udzielenia oraz charakterystykę 

realizowanych inwestycji i odbiorców tych pożyczek. Rozdział ten zawiera 

również analizy, dotyczące znajomość tego instrumentu wśród jednostek 

samorządu terytorialnego oraz analizę poziomu realizacji wskaźników i efektów 

wdrażania. W końcowej części rozdziału zaproponowano możliwe modyfikacje 

zasad wdrażania tego instrumentu. Rozdział mieści się w obszarze 

merytorycznym celu szczegółowego / obszaru problemowego 1. w Komponencie 

I. ewaluacji. 
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 Rozdział 7 – przedstawia wyniki analiz, prowadzących do sformułowania założeń 

wyjścia z instrumentów finansowych, wdrażanych w ramach RPO WM 2014-

2020. Ustalenia zawarte w tym rozdziale dotyczą części celu szczegółowego / 

obszaru problemowego 4. w Komponencie I. 

 Rozdział 8 – stanowi część podsumowującą badania przeprowadzonego 

w ramach Komponentu I. ewaluacji – zawiera zestawienie kluczowych wniosków 

i rekomendacji wynikających z przeprowadzonego badania. Rozdział ten stanowi 

realizację celu szczegółowego / obszaru problemowego 4., przewidującego 

sformułowanie rekomendacji na podstawie ustaleń badawczych wynikających 

z realizacji wszystkich celów szczegółowych, przypisanych do Komponentu I. 

ewaluacji  
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2 Instrumenty finansowe w ramach RPO WM 2014-2020 

2.1 Zakres stosowania instrumentów finansowych w ramach RPO WM 2014-2020 

Zakres stosowania instrumentów finansowych w ramach RPO WM 2014-2020 oraz alokacje 

na poszczególne instrumenty zostały określone w ramach dwóch, zrealizowanych w 2014 

i 2015 roku badań ewaluacyjnych, mających charakter ocen ex ante instrumentów 

finansowych3, ostatecznie zaś zostały opisane w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych 

RPO WM. W poniższej tabeli prezentujemy podsumowanie rekomendacji dotyczących sfer, 

w których proponowano zastosowanie instrumentów finansowych, a także odpowiednich 

alokacji oraz ostatecznych rozstrzygnięć w pierwotnej wersji SzOOP. 

Tabela 2.  Priorytety inwestycyjne, w których planowano zastosowanie instrumentów 

finansowych 

Priorytet 

inwestycyjny 

Ocena ex ante 

2014 

Aktualizacja oceny 

ex ante 2015 

SzOOP 2016 SzOOP 2020 

Alokacja  

(mln zł)* 

Alokacja ze środków 

EFSI (mln zł) 

Alokacja 

w ramach SzOOP 

(mln euro)**** 

Alokacja 

w ramach SzOOP 

(mln euro)***** 

3a 244  85,30***  20 - 

3b 66 - - - 

3c 122,3 269,70*** 40 60 

4a - 35,5 - - 

4b 656** 67,4 - - 

4c - 71 20 20 

8iii 150 17,75 4,75 0 

9b 300 98,0 30 30 

* - proponowano wyłącznie instrumenty pożyczkowe 

** - razem z alokacją na PI 4c 

*** - z czego 76% na pożyczki, pozostała część na poręczenia 

**** wersja SzOOP z 14 stycznia 2016 roku 

***** aktualna wersja SzOOP z 23 lipca 2020 roku 

Jak widać, zakres stosowanych instrumentów finansowych uległ pewnemu ograniczeniu 

w stosunku do pierwotnych założeń, przede wszystkim w ramach Celu Tematycznego 4; 

ostatecznie zdecydowano się na wdrażanie instrumentów finansowych w ramach PI 4c 

(wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania 

                                                           
3
 „Analiza w zakresie możliwości zastosowania zwrotnych instrumentów finansowych w województwie 

małopolskim w okresie programowania 2014-2020”, Ecorys, Taylor Economics na zlecenie UMWM, Kraków 
2014 oraz  „Aktualizacja analizy w zakresie możliwości zastosowania zwrotnych instrumentów finansowych w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”, PAG 
Uniconsult, Imapp, Warszawa, 2015. 
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odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, 

i w sektorze mieszkaniowym;), wsparcie w ramach Celu Tematycznego 3 pozostawiono 

wyłącznie w ramach PI 3c (wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności 

w zakresie rozwoju produktów i usług), ostatecznie też (z przyczyn, które omawiamy 

w oddzielnym rozdziale) zrezygnowano z zastosowania instrumentów finansowych w ramach 

PI8iii (praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym 

innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw), utrzymano natomiast wsparcie 

w ramach PI 9b (wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich 

społeczności na obszarach miejskich i wiejskich). 

Zakres stosowania instrumentów finansowych w ramach RPO WM (poziom alokacji, liczba 

priorytetów inwestycyjnych, w których były stosowane IF) był w skali kraju typowy, 

co obrazuje poniższa tabela. 
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Tabela 3.  Zakres i rezultaty wdrażania instrumentów finansowych w ramach regionalnych programów operacyjnych okresu 2014-2020 

Województwo 
Data podpisania 
umowy z MFF 

Priorytety inwestycyjne 
w których zostały 
przewidziane IF (stan 
na czerwiec 2020) 

Alokacja na IF 
(PLN) – kolumna F 

Wartość 
podpisanych umów z 
ostatecznymi 
odbiorcami (zł) 

Wartość 
podpisanych 
umów do alokacji 

Liczba 
odbiorców 
ostatecznych  

Dolnośląskie Listopad 2016 3c, 4a, 4b, 4c, 8iii 756 131 490 291 145 558 39% 1 673 

Kujawsko-pomorskie 

Marzec 2017 (BGK) 

Czerwiec 2017 
(KPFR, EBI) 

1b, 3a,3b,3c, 4a,4b, 4c 974 020 633 245 054 301 25% 1 044 

Lubelskie Listopad 2016 3a, 3c, 8iii, 8v 425 858 111 217 931 304 51% 866 

Lubuskie Listopad 2016 3c, 8iii 202 800 143 81 314 806 40% 476 

Łódzkie Listopad 2016 3c, 4c, 8iii 671 599 356 307 690 417 46% 1 231 

Małopolskie Grudzień 2016 3c, 4c, 9b 573 281 186 358 223 658 62% 1 209 

Mazowieckie Czerwiec 2017 3c, 4a, 4c, 9b 536 116 889 326 108 333 61% 417 

Opolskie Grudzień 2016 1b, 3c, 4b, 4c, 8iii 266 069 734 194 237 030 73% 712 

Podkarpackie Listopad 2016 3c, 8iii 517 822 352 184 580 078 36% 894 

Podlaskie Listopad 2016 3a, 3c, 4b, 4c, 8iii 266 974 918 133 623 565 50% 379 

Pomorskie Wrzesień 2016 1b, 3c, 4a, 4c, 9b 789 504 831 444 363 479 56% 1 953 

Śląskie Listopad 2016 3c, 4b, 8iii, 9b 907 776 878 290 527 830 32% 582 

Świętokrzyskie Czerwiec 2017 3c, 8iii 406 505 611 131 184 520 32% 815 

Warmińsko-Mazurskie Maj 2017 3a, 3c 294 543 513 141 180 340 48% 660 

Wielkopolskie Październik 2016 3c, 4c, 9b 1 048 854 327 858 267 543 82% 2 818 

Zachodniopomorskie Listopad 2016 3a, 3c, 8iii 462 817 609 243 705 681 53% 895 

RAZEM 9 100 677 581 4 449 138 444 49% 16 624 

Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, dane na 30.06.2020 
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Funkcję menedżera funduszu funduszy, podobnie jak i w wielu innych regionach, sprawuje 

doświadczony w zarządzaniu instrumentami finansowymi państwowy Bank Gospodarstwa 

Krajowego. BGK podpisał umowę 19 grudnia 2016 roku z Województwem Małopolskim 

reprezentowanym przez Zarząd Województwa Małopolskiego, w zakresie zarządzania 

funduszem funduszy i wdrażania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na okres od 

19 grudnia 2016 roku do 31 grudnia 2023 roku. Łączna wartość projektu (po rezygnacji 

z wdrażania IF w ramach Poddziałania 8.3.2) wynosi 568,07 mln zł (wkład UE, wkład 

budżetu państwa oraz wkład własny pośredników finansowych).  

Pierwsze umowy z pośrednikami finansowymi zostały podpisane 14 września 2017 roku, 

podpisano tego dnia 5 umów4. 

Poniżej prezentujemy aktualny stan wdrażania instrumentów finansowych, w podziale 

na poszczególne poddziałania i działania: 

Tabela 4.  Zaangażowanie wdrażania instrumentów finansowych w ramach RPO WM  

2014-2020 

Poddziałanie/ 

Działanie 

Alokacja 
(mln euro) 

Liczba umów z 
pośrednikami 
finansowymi* 

Wartość udzielonych 
pożyczek 

Liczba udzielonych 
pożyczek5 

3.4.1 20 6 34,1 mln zł 275 

3.4.26 40 9 200,3 mln zł 1109 

4.3.4 20 3 37,5 mln zł 76 

11.3 30 1 94,1 mln zł 48 

RAZEM: 110 19 366,0 mln zł 1508 

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, dane na 30.09.2020. 

*Faktyczna liczba pośredników finansowych jest odmienna, gdyż niektóre umowy są podpisane z konsorcjami 

pośredników, ponadto w niektórych poddziałaniach część pośredników ma podpisane po dwie umowy. 

Poniżej prezentujemy instrumenty finansowe wdrażane obecnie w ramach RPO WM 2014-

2020. 

                                                           
4
 Dwie z nich, z konsorcjum ECDF-Megasonic, zostały później rozwiązane, a do czasu spłat pożyczek odgrywanie 

roli pośrednika finansowego przejął Bank Gospodarstwa Krajowego. 
5
 Dane te różnią się od danych podanych w tabelach 7 i 8, ze względu na to, że w tej tabeli 4 podajemy liczbę 

udzielonych pożyczek, a w tabelach 7 i 8 podawane są dane dotyczące liczby firm korzystających z pożyczek. 
Ponieważ każda firma mogła skorzystać maksymalnie z dwóch pożyczek, więc oczywiście liczby w tabeli 4 są 
wyższe, natomiast w 7 i 8 wyraźnie niższe. 
6
 Dane te zawierają także informacje o pożyczkach udzielonych przez TARR S.A. ze środków zwróconych. 
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Tabela 5.  Instrumenty finansowe w ramach RPO WM 2014-2020  

Działanie/poddziałanie 
Alokacja ze 
środków UE 

Parametry instrumentu Pośrednicy finansowi7 

Poddziałanie 3.4.1 Instrumenty 
finansowe dla MŚP – wczesna 
faza rozwoju 

20 mln euro 

Pożyczka o wartości do 1 miliona złotych, na cele 
inwestycyjne oraz cele obrotowe powiązane z celami 
inwestycyjnymi. Pożyczka na okres do 7 lat z karencją do 6 
miesięcy. Oprocentowanie od 0,44%8 rocznie dla 
przedsiębiorstw realizujących projekty w zakresie 
Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji lub na terenach o 
niskiej aktywności gospodarczej lub od 1,44% w skali roku 
dla pozostałych przedsiębiorstw. 

Ostateczni odbiorcy: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 
realizujące przedsięwzięcia rozwojowe na terenie woj. 
małopolskiego, prowadzące działalność nie dłużej niż 24 
miesiące. 

1. Konsorcjum w składzie: Stowarzyszenie 
„Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości 
i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej, Fundacja 
Rozwoju Regionu Rabka, Centrum Biznesu 
Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. 

2. Konsorcjum w składzie: Małopolska Agencja 
Rozwoju Regionalnego S.A., Tarnowska Agencja 
Rozwoju Regionalnego S.A., Agencja Rozwoju 
Małopolski Zachodniej S.A. 

3. Towarzystwo Inwestycji Społeczno-
Ekonomicznych S.A. 

4. Lubelska Fundacja Rozwoju 

5. Fundusz Wschodni 

6. Agencja Leasingu i Finansów sp. z o.o. (projekt 
zakończony) 

Poddziałanie 3.4.2 Instrumenty 
finansowe dla MŚP – powyżej 
24 m-cy 

40 mln euro 

Pożyczka o wartości do 1 miliona złotych, na cele 
inwestycyjne oraz cele obrotowe powiązane z celami 
inwestycyjnymi. Pożyczka na okres do 7 lat z karencją do 6 
miesięcy. Oprocentowanie 0,44% rocznie dla 
przedsiębiorstw realizujących projekty w zakresie 
Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji lub na terenach o 
niskiej aktywności gospodarczej, 

– 1,44% w skali roku dla pozostałych przedsiębiorstw. 

1. Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa 

2. Towarzystwo Inwestycji Społeczno- 
Ekonomicznych S.A 

3. Konsorcjum w składzie: Fundacja Rozwoju 
Regionu Rabka oraz Centrum Biznesu 
Małopolski Zachodniej Sp. z o. 

4. Konsorcjum w składzie: Małopolska Agencja 
Rozwoju Regionalnego S.A, Tarnowska Agencja 

                                                           
7
 W przypadku poddziałań 3.4.1 i 3.4.2 nie uwzględniamy konsorcjum ECDF/Megasonic, któremu zostały wypowiedziane umowy, a obsługą ich portfeli pożyczkowych zajmuje się 

BGK. 
8
 Stopa bazowa UE obowiązująca we wrześniu 2020 roku, od 1 października 2020 spadnie ona do poziomu 0,29%. 
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Działanie/poddziałanie 
Alokacja ze 
środków UE 

Parametry instrumentu Pośrednicy finansowi7 

Ostateczni odbiorcy: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 
realizujące przedsięwzięcia rozwojowe na terenie woj. 
małopolskiego, prowadzące działalność od ponad 24 
miesięcy. 

Rozwoju Regionalnego S.A, Stowarzyszenie 
„Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i 
Rozwoju”, Fundacja Rozwoju Regionu Rabka, 
Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z 
o.o., Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej 
S.A. 

5. Lubelska Fundacja Rozwoju 

6. Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego 

7. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  

Poddziałanie 4.3. Głęboka 
modernizacja energetyczna 
budynków wielorodzinnych 
mieszkaniowych – instrument 
finansowy. 

20 mln euro 

Pożyczka w wysokości od 100 tys. do 3,2 mln zł. 
Oprocentowanie od 0,15%do 0,5% rocznie, w zależności od 
planowanego efektu energetycznego.  

Finansowane projekty z zakresu modernizacji energetycznej 
budynków, zwiększające efektywność energetyczną o co 
najmniej 25% oszczędności energii końcowej, 
przedsięwzięcia ukierunkowane na wsparcie inwestycji w 
zakresie głębokiej modernizacji energetycznej budynków 
wielorodzinnych mieszkaniowych wraz z wymianą źródeł 
ciepła, z możliwością zastosowania odnawialnych źródeł 
energii, okres spłaty: do 20 lat, okres karencji: do 6 
miesięcy 

Ostateczni odbiorcy: spółdzielnie wspólnot 
mieszkaniowych, towarzystwa budownictwa społecznego, 
jednostki samorządu terytorialnego i podległe im podmioty. 

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

Alior Bank 
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Działanie/poddziałanie 
Alokacja ze 
środków UE 

Parametry instrumentu Pośrednicy finansowi7 

Działanie 11.3 Fundusz 
Rewitalizacji I Odnowy 
Małopolski 

30 mln euro 

Wartość jednostkowej pożyczki – od 300 tys. zł do 15 mln 
zł. 

Maksymalny okres spłaty nie dłuższy niż 20 lat licząc od 
daty jej uruchomienia, możliwa 6-miesięczna karencja w 
spłacie. 

Ostateczni odbiorcy: bardzo szeroka grupa odbiorców 
(m.in. przedsiębiorcy, jst, spółdzielnie i wspólnoty 
mieszkaniowe, instytucje kultury). 

Pożyczka przeznaczona na finansowanie projektów z 
zakresu rewitalizacji miast oraz odnowy obszarów wiejskich 
na terenie Województwa Małopolskiego, wyłącznie 
wpisanych do gminnych programów rewitalizacji, następnie 
po akceptacji Zarządu Województwa Małopolskiego, 
wpisanych do wykazu programów rewitalizacji gmin 
województwa małopolskiego. 

 

Konsorcjum w składzie: Małopolska Agencja Rozwoju 
Regionalnego S.A oraz Stowarzyszenie 
"Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości 
i Rozwoju" w Suchej Beskidzkiej 

RAZEM: 

Pożyczki płynnościowe były częściowo udzielane w 
ramach pierwotnej alokacji, częściowo zaś były 
udzielane z realokacji z innych działań RPO WM. 

Pożyczka Płynnościowa dla start-upów w wysokości od 10 
tys. zł do 500 tys. zł, dla MŚP działających na rynku poniżej 
24 miesięcy. Okres spłaty: do 7 lat, okres karencji: do 6 
miesięcy. 

Pożyczka nieoprocentowana. 

Pożyczka przeznaczona na finansowanie przedsięwzięć 
płynnościowych realizowanych przez MŚP z siedzibą lub 
oddziałem na terenie województwa małopolskiego, 
działających na rynku nie dłużej niż 24 miesiące, mających 
na celu finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem 
bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności 
finansowej. 

1. Towarzystwo Inwestycji Społeczno- 
Ekonomicznych S.A 

2. .Konsorcjum w składzie: Stowarzyszenie 
„Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i 
Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej, Fundacja 
Rozwoju Regionu Rabka, Centrum Biznesu 
Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. 

3. Konsorcjum w składzie: Małopolska Agencja 
Rozwoju Regionalnego S.A., Tarnowska 
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Agencja 
Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. 



 

 

  
33 

 

Działanie/poddziałanie 
Alokacja ze 
środków UE 

Parametry instrumentu Pośrednicy finansowi7 

4. Lubelska Fundacja Rozwoju 

5. Fundusz Wschodni 

Pożyczka Płynnościowa w wysokości od 10 tys. zł do 500 
tys. zł, dla MŚP działających na rynku powyżej 24 miesięcy. 
Okres spłaty: do 7 lat, okres karencji: do 6 miesięcy. 

Pożyczka nieoprocentowana. 

Pożyczka przeznaczona na finansowanie przedsięwzięć 
płynnościowych realizowanych przez MŚP z siedzibą lub 
oddziałem na terenie województwa małopolskiego, 
działających na rynku powyżej 24 miesięcy, mających na 
celu finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem 
bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności 
finansowej. 

1. Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego 
Rolnictwa 

2. Towarzystwo Inwestycji Społeczno- 
Ekonomicznych S.A. 

3. Lubelska Fundacja Rozwoju 

4. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego 
S.A. 

5. Konsorcjum w składzie: Małopolska Agencja 
Rozwoju Regionalnego S.A, Tarnowska 
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A, 
Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum 
Przedsiębiorczości i Rozwoju”, Fundacja 
Rozwoju Regionu Rabka, Centrum Biznesu 
Małopolski Zachodniej Sp. z o.o., Agencja 
Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A 

6. Konsorcjum w składzie: Fundacja Rozwoju 
Regionu Rabka oraz Centrum Biznesu 
Małopolski Zachodniej Sp. z o. 

7. Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego 

 

Źródła: Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Kraków, 2020 r. oraz 

https://pozyczkiunijne.bgk.pl/, strony pośredników finansowych, dane Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. 
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2.2 Bariery we wdrażaniu instrumentów finansowych  

Jeżeli chodzi o bariery we wdrażaniu instrumentów finansowych, to wynikały one 

z rozmaitych przyczyn. 

Od strony instytucji zarządzających wdrażaniem IF jako najważniejsze bariery wskazywano 

na ograniczoną liczbę pośredników zainteresowanych wdrażaniem projektów, co zresztą 

ostatecznie doprowadziło do rezygnacji z wdrażania instrumentów finansowych w ramach 

Poddziałania 8.3.2. Realnie rzecz biorąc bowiem, zarówno w Małopolsce, jak i w innych 

regionach, w przetargach uczestniczą prawie wyłącznie pozabankowi pośrednicy finansowi 

( na ogół są to fundusze pożyczkowe). Sektor bankowy, w olbrzymiej większości, nie jest 

zainteresowany pełnieniem roli pośrednika finansowego, wyjątkowo banki pełnią taką rolę 

w sytuacji, gdy maksymalna wartość pojedynczych dopuszczonych transakcji finansowych 

jest wyjątkowo wysoka9, gdy postanowiły się specjalizować w określonym typie finansowania 

(przykład Alior Banku) lub też gdy odpowiednia instytucja zarządzająca aktywnie namawia 

banki spółdzielcze działające na terenie województwa do pełnienia takiej roli i gdy tradycje 

takiej współpracy sięgają okresu 2007-201310. 

Dodatkowym problemem jest ograniczona kapitalizacja znacznej części pośredników. 

W rezultacie z ich punktu widzenia bardzo poważną barierą staje się zapewnienie 

odpowiedniego udziału własnego. W zasadzie problem ten mają wszyscy pozabankowi 

pośrednicy finansowi. Tego typu problem nie dotyczy natomiast, co do zasady, banków, 

które jednak bardzo niechętnie startują w przetargach na pełnienie roli pośrednika 

finansowego w ramach regionalnych programów operacyjnych. Jest to związane z szeregiem 

powodów, z których do najważniejszych można zaliczyć: 

 Zbyt małe alokacje na poszczególne instrumenty (lub też odpowiednie części 

w ramach realizowanych przetargów), aby wdrażaniem takich instrumentów 

były zainteresowane banki sieciowe. 

 Fakt, że regionalne struktury organizacyjne banków sieciowych przeważnie 

nie odpowiadają strukturze województw (wiele banków sieciowych działa 

poprzez oddziały regionalne, obejmujące kilka województw lub też części 

województw). Stąd też, oferowanie instrumentu na poziomie regionu 

wymagałoby odpowiednich działań dostosowawczych po stronie banku, 

z których do najpoważniejszych można by zaliczyć odpowiednie dostosowanie 

systemu informatycznego. 

 (w przypadku banków zainteresowanych wdrażaniem instrumentów finansowych 

w kilku regionach) odmienność konstrukcji instrumentów w poszczególnych 

regionach. 

                                                           
9
 Przykład województwa śląskiego i Banku PEKAO SA, gdzie maksymalna wartość kredytu sięga 17,25 mln zł – 

zob. strona Banku PEKAO SA  
10

 Więcej informacji na stronie: strona RPO Województwa Pomorskiego   

https://www.pekao.com.pl/male-i-srednie-firmy/Oferta-unijna/ESIF-SILESIA.html
https://www.rpo.pomorskie.eu/instrumenty-finansowe-alternatywa-dla-dotacji
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Problem z brakiem udziału własnego, niezbędnego do wdrażania instrumentów finansowych 

można rozwiązywać w rozmaity sposób. Przede wszystkim możliwe jest wyznaczanie, 

w ramach przetargu na pełnienie funkcji pośrednika finansowego, niższego udziału 

własnego, niż wymagany, dzięki rozliczaniu wkładu krajowego na poziomie całej osi 

priorytetowej. Obniżenie wymaganego minimalnego udziału własnego było też możliwe 

dzięki przekazywanym samorządom regionalnym dodatkowym dotacjom z budżetu państwa. 

Inne, bardzo sensowne, rozwiązanie dotyczyło zaoferowania pośrednikom finansowym 

pożyczki na zapewnienie udziału własnego. Tego typu pożyczki były oferowane (na bazie 

środków z okresu 2007-2013) przez Małopolski Fundusz Rozwoju11. Łącznie w ramach 

tzw. linii finansowej podpisano umowy z czterema pośrednikami finansowymi, na łączną 

kwotę2,7 miliona złotych12. Pożyczki były oprocentowane na poziomie 1% rocznie, stąd też 

miały charakter pomocy de minimis dla korzystającego z nich pośrednika finansowego. 

Naturalnie, takie rozwiązanie pozwalało niektórym pośrednikom na realizację większych 

projektów, z drugiej jednak strony, szczególnie w przypadku pożyczek o niskim 

oprocentowaniu dla ostatecznego odbiorcy, stanowiło dodatkowe obciążenie dla pośrednika 

finansowego.  

Problem niestety ma charakter systemowy. Poziom wynagrodzeń wypłacanych 

pośrednikom finansowym, a także przeważnie skala realizowanych projektów, 

nie prowadzą do budowania przez nich potencjału finansowego. Ostatnie programy, które 

wzmacniały kapitalizację pośredników miały miejsce mniej więcej 10 lat temu (program SPO 

WKP oraz poprzedzające go dotacje z budżetu państwa), od tego czasu wszystkie programy 

polegają na udzieleniu określonej liczby pożyczek, rozliczeniu ich, a następnie 

monitorowaniu ich zwracania, po czym przekazaniu ich donatorowi.  

W badaniach jakościowych zwracano także uwagę na problem oprocentowania wkładu 

własnego pośrednika finansowego. W olbrzymiej większości projektów wkład własny 

pośrednika był oprocentowany na tym samym poziomie, co oprocentowanie dla 

ostatecznego odbiorcy. Biorąc pod uwagę to, że pewna część pożyczek była 

oprocentowywana na poziomie mocno preferencyjnym, pośrednik de facto realnie ponosił 

stratę13. Sytuacja byłaby korzystniejsza z punktu widzenia pośrednika finansowego, gdyby 

środki z udziału własnego były oprocentowane na poziomie komercyjnym.  

Badani pośrednicy wskazywali, że jest to dla nich poważny problem (a szczególnie dla 

pośredników korzystających z linii finansowej MFR). Warto zresztą pamiętać, że rozwiązanie 

polegające na rynkowym oprocentowaniu wkładu własnego od wielu lat stosuje 

                                                           
11

 Małopolski Fundusz Rozwoju jest jednoosobową spółka Województwa Małopolskiego. 
12

 Dane Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. 
13

 Choć warto zauważyć, że sytuacja w województwie małopolskim i tak była dużo lepsza niż w innych 
regionach, gdyż przynajmniej w ramach poddziałań 3.4.1 i 3.4.2 oprocentowanie dużej części pożyczek nie ma 
charakteru preferencyjnego. 
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z powodzeniem Europejski Fundusz Inwestycyjny, zarówno w przypadku programów 

ramowych UE, jak i wszędzie tam, gdzie pełni rolę menedżera funduszu funduszy.  

W województwach, w których BGK pełni rolę menedżera funduszu funduszy próbowano 

w kilku przypadkach wprowadzać takie rozwiązanie, pojawiały się jednak pewne problemy 

z tym związane. Przede wszystkim dość skomplikowany jest każdorazowy podział pożyczki na 

część związaną z wkładem RPO i wkładem pośrednika finansowego i następnie odpowiednie 

monitorowanie spłaty obu części. Dodatkowo, powstaje pytanie jak wyznaczać poziom 

oprocentowania wkładu pośrednika, jaki poziom stóp procentowych uznać za adekwatny14? 

Ponadto ostateczne oprocentowanie pożyczki dla ostatecznego odbiorcy pozostaje w takiej 

sytuacji złożeniem poziomu oprocentowania wkładu RPO, oprocentowania wkładu 

pośrednika finansowego, a wreszcie wielkości udziału pośrednika finansowego w danym 

instrumencie. Oznacza to, że de facto nie można ex ante przewidzieć poziomu 

oprocentowania. Od strony operacyjnej kwestia jest zatem bardzo złożona. Pod kątem 

kolejnego okresu programowania warto byłoby zatem pokusić się o jakieś rozwiązanie 

systemowe. 

Naturalnie optymalnym rozwiązaniem byłoby odstąpienie od wymogu wnoszenia wkładu 

własnego przez pośredników finansowych. Jest to jednak możliwe tylko wtedy, gdy wkład 

krajowy wnoszony w ramach innych działań danej osi priorytetowej osiąga wymagany 

minimalny poziom. Dodatkowo, minimalny wkład pośrednika finansowego może działać 

korzystnie, wówczas (choćby w bardzo niewielkim stopniu) pośrednik ryzykuje też własnymi 

pieniędzmi. Niestety ,rozwiązanie polegające na wnoszeniu wkładu krajowego przez 

odbiorcę ostatecznego nie było w okresie 2014-2020 dopuszczalne, na takie rozwiązanie nie 

zgadzała się Komisja Europejska. 

Uważamy, że o ile nie uda się zastosować rozwiązania polegającego na braku wnoszenia 

udziału własnego (lub wnoszenia udziału własnego na bardzo niskim poziomie np. 5%), to 

celowe byłoby powołanie grupy roboczej, która powinna opracować odpowiednie 

operacyjne rozwiązania. W jej skład powinni wchodzić przedstawiciele wybranych IZ RPO, 

MFiPR, BGK, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Regionalnych Funduszy Rozwoju15 ,a także 

przedstawiciele pośredników finansowych (np. wydelegowani przez Polski Związek Funduszy 

Pożyczkowych). 

Dość niejednoznaczne są opinie o braku odpowiednich zabezpieczeń, jako o barierze 

istotnie utrudniającej dostęp do finansowania dłużnego. Zdaniem badanych, w większości 

przypadków problem ten udaje się rozwiązywać, choć faktycznie jest on istotną barierą dla 

pewnej grupy firm, przede wszystkim tych o niewielkim stażu rynkowym. Jednocześnie 

fundusze pożyczkowe mają bardzo ograniczone możliwości rozwiązywania tego problemu, 

                                                           
14

 Warto pamiętać, że stopa referencyjna KE jest zawsze wyznaczana dla konkretnej transakcji i konkretnego 
podmiotu, niemożliwe jest określenie jej na poziomie całego portfela. 
15

 Niektórzy członkowie Stowarzyszenia mogą pełnić rolę menedżerów funduszu funduszy w okresie 2021-2027, 
jego członkiem jest też Małopolski Fundusz Rozwoju. 
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bowiem praktycznie mają ograniczony dostęp do zewnętrznych poręczeń. Małopolski 

Regionalny Fundusz Poręczeniowy ma, zdaniem niektórych badanych, stosunkowo 

restrykcyjne podejście do udzielania poręczeń, nie poręcza bowiem pożyczek 

preferencyjnych (chodzi zapewne o środki objęte reporęczeniem MFR), a poręczenie nie 

obowiązuje w przypadku braku rozliczenia pożyczki. Z drugiej strony fundusz ten udzielił 

w 2019 24 poręczeń funduszom pożyczkowym na łączną kwotę 2,5 miliona złotych16. 

Idealnym rozwiązaniem, zdaniem niektórych badanych byłoby natomiast udzielanie 

poręczeń portfelowych – produkt ten był raz udanie stosowany (wobec funduszy 

pożyczkowych) w ramach Inicjatywy JEREMIE. 

Przedstawiciel jednego z pośredników zwracał także uwagę na bardzo istotny problem, 

związany z wdrażaniem Poddziałania 3.4.1. Mianowicie pożyczkobiorcami w jego ramach są 

młode firmy, często start-upy, stąd też ryzyko niepowodzenia finansowanego projektu jest 

relatywnie wysokie. W takiej sytuacji (gdy brak spłaty pożyczki wynika z porażki biznesowej), 

jego zdaniem należałoby ograniczyć windykację, która często dotyczy dóbr osobistych 

pożyczkobiorcy lub jego najbliższej rodziny. Koncepcja ta wydaje nam się bardzo trafna, 

jednakże obawiamy się, że to rozwiązanie będzie bardzo trudno wprowadzić w życie. 

Dość niejednoznaczne opinie wyrażano, jeżeli chodzi o promocję instrumentów finansowych 

oraz dostęp do precyzyjnych informacji o ich ofercie. Część badanych wskazywała, że bardzo 

dobrą rolę odgrywają strony BGK17, a także odpowiednia podstrona RPO WM18. Z drugiej 

strony jednak pojawiały się opinie o niskiej przejrzystości strony, wskazywano także (i to 

raczej zasadnie) na brak odpowiednio częstej aktualizacji prezentowanych na stronie 

danych19. Wskazywano także na bardzo korzystną rolę niewielkich spotkań promocyjno-

informacyjnych, organizowanych „w terenie” dla niewielkiej grupy zainteresowanych 

podmiotów. W idealnym scenariuszu w spotkaniach powinni także uczestniczyć inni 

przedsiębiorcy, którzy skorzystali z danego instrumentu. Zdaniem wielu badanych właśnie 

taka forma promocji (obecnie zawieszona na wskutek pandemii COVID-19) jest 

zdecydowanie najbardziej efektywna. Badani z pewną rezerwą (lub wręcz bardzo krytycznie) 

wypowiadali się zaś o organizacji dużych, nawet kilkusetosobowych konferencji, jakiś czas 

temu organizowanych przez BGK, ich zdaniem ich wartość promocyjna (chyba, że chodzi 

o promocję samego banku) jest minimalna. 

                                                           
16

 Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych „Rynek lokalnych i regionalnych funduszy Poręczeniowych 
w Polsce w 2019 r.”, PAG Uniconsult, wrzesień 2020. 
17

 https://pozyczkiunijne.bgk.pl/  
18

 https://www.rpo.malopolska.pl/o-programie/poznaj-zasady-dzialania-programu/instrumenty-finansowe-
alternatywa-dla-dotacji  
19

 Co może mieć związek z niewystarczającą obsadę kadrową w odpowiednich komórkach BGK, znaczną rotacją 
kadr, a także być może przyjętym rozwiązaniem, że działaniami promocyjnymi zajmuje się inny departament, 
niż Departament Instrumentów Finansowych. 

https://pozyczkiunijne.bgk.pl/
https://www.rpo.malopolska.pl/o-programie/poznaj-zasady-dzialania-programu/instrumenty-finansowe-alternatywa-dla-dotacji
https://www.rpo.malopolska.pl/o-programie/poznaj-zasady-dzialania-programu/instrumenty-finansowe-alternatywa-dla-dotacji
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2.3 Opinie wnioskodawców nieskutecznych 

W ramach badań w przedmiocie Komponentu I. ewaluacji przeprowadzono wywiady 

z 27 podmiotami wnioskującymi nieskutecznie o pożyczki (w okresie od 2018 r.). Doboru 

respondentów dokonano z bazy danych nieskutecznych wnioskodawców, opracowanej na 

podstawie informacji pozyskanych od siedmiu podmiotów, pełniących rolę pośredników 

finansowych w województwie małopolskim (pozabankowe fundusze pożyczkowe), 

wdrażających instrumenty finansowe – pożyczki w ramach Poddziałania 3.4.1 i 3.4.2 RPO 

WM 2014-2020. Baza obejmowała 76 przedsiębiorców nieskutecznie aplikujących o 

finansowanie, w tym także przypadki rezygnacji z podjęcia procedury pozyskania pożyczki. 

W badaniu zastosowano metodę jakościową, opartą na wykorzystaniu techniki 

telefonicznego wywiadu pogłębionego. Wywiady prowadzone były w oparciu o scenariusz, 

dający możliwość swobodnej wypowiedzi respondentowi. 

Przedmiot działalności przedsiębiorstw, które wnioskowały nieskutecznie o pożyczki był 

bardzo zróżnicowany, generalnie obejmował on wszystkie sektory gospodarcze: 

produkcyjny, handlowy, usługowy i budowlany (budowa domów z drewna). Wśród 

reprezentowanych przedmiotów działalności przeważały usługi rynkowe 

(np. gastronomiczne, w dziedzinie turystyki, pielęgnacji i kosmetyki ciała, mechaniki 

pojazdów, transportu, wynajmu krótkoterminowego nieruchomości, czy też usługi 

poligraficzne), a w kolejności sektor przemysłowy (głównie meblarstwo, stolarka drewniana, 

przetwórstwo artykułów rolno-spożywczych, produkcja komponentów i detali do urządzeń 

pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych i zagospodarowania odpadów), a także tzw. 

działalności wielobranżowe, łączące produkcję, handel i usługi w różnych dziedzinach / 

przedmiotach działalności gospodarczej. W sumie był to zatem szeroki przekrój branżowy, 

co oznacza, że fakt nieskutecznego aplikowania o pożyczkę nie korelował się w istotnym 

stopniu z przedmiotem działalności.  

Respondenci – w zasadzie w sposób całkowicie zgodny – podkreślali, że głównym motywem 

podjęcia próby pozyskania finansowania były ich zdaniem bardzo korzystne parametry 

oferowanych pożyczek, przy czym powszechnie zwracano uwagę głównie na ich niewielki 

koszt. Natomiast stosunkowo rzadko (kilka przypadków) kwestię preferencyjności pożyczek 

ujmowano w kontekście utrudnionego dostępu do finansowania dłużnego oferowanego 

przez sektor bankowy, skupiając się na podkreślaniu, że finansowanie komercyjne w formie 

kredytów jest zdecydowanie bardziej kosztowne (jednak większość respondentów, z uwagi 

na brak doświadczeń w korzystaniu z kredytu, nie odnosiła oferty pożyczkowej 

do kredytowej).  

Występowały także opinie (jednak pojawiające się jednostkowo), że skorzystanie z pożyczki 

wynikało z polecenia znajomego przedsiębiorcy, przy czym i w tym przypadku polecenie to 

motywowane było korzystnymi parametrami (w ocenie osoby polecającej). Jednocześnie, 

wielu respondentów zaznaczało, że w momencie podejmowania decyzji o złożeniu wniosku 

o finansowanie, zakładali oni, że procedura stosowana przez pośrednika finansowego będzie 
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nieskomplikowana i przyjazna (co wynikało ze wstępnego rozeznania w sprawie 

oferowanych parametrów pożyczek), później jednak rzeczywistość okazywała się bardziej 

skomplikowana. Jeden z respondentów ujął to w następujący sposób: parametry były 

zdecydowanie zachęcające; pierwsze spotkanie z doradcą pożyczkowym wypadło również 

korzystnie, jednak potem pojawiła się coraz bardziej (stopniowo) zniechęcająca procedura, 

której realizacja nie zakończyła się powodzeniem. 

W przypadku znakomitej większości respondentów wnioskowane pożyczki miały służyć 

przeprowadzeniu inwestycji w przedmiocie działania istniejącej już firmy (lub rozwijającej się 

jako nowa działalność gospodarcza – start-up). Zidentyfikowano tylko cztery przypadki, 

w których zamiarem zaciągnięcia pożyczki były wyłącznie (głównie) kwestie związane 

z zasileniem kapitału obrotowego i wzmocnieniem płynności, niekoniecznie mające 

charakter działań związanych z rozwojem, np. powiązanych z inwestycjami, ale raczej 

utrzymaniem działalności. 

Jak wynika z badania, brak skuteczności w pozyskaniu pożyczki wywoływał rozmaite skutki, 

jeśli chodzi o realizację zamierzonych przedsięwzięć. W większości przypadków (tj. w blisko 

połowie) przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane i obecnie nie jest planowana jego 

realizacja (wielokrotnie zaznaczano jednak, że obecnie takie stanowisko wynika również z 

występowania pandemii koronawirusa, która – co do zasady – prowadzi do powstrzymania 

/ odkładania na później wszelkich planów rozwojowych; zależnie od kształtowania się 

sytuacji, mogą one zostać stosunkowo szybko przywrócone, ale i odwrotnie, może dojść do 

całkowitego zarzucenia tych planów). Rzadziej, respondenci deklarowali zdecydowaną chęć 

podjęcia realizacji planowanych projektów, jednak w nieco późniejszym czasie, z zamiarem 

dalszego poszukiwania finansowania zewnętrznego (jak zaznaczali niektórzy z nich, 

poszukiwania te już obecnie są prowadzone). Z drugiej strony występowały również 

przypadki, w których – pomimo niepowodzenia w pozyskaniu pożyczki – przedsięwzięcie 

zostało zrealizowane. Podstawę jego finansowania stanowiły środki własne. W tej grupie, w 

dwóch przypadkach, udało się uzyskać finansowanie u innego pośrednika finansowego na 

ten sam projekt. W sumie sytuacje, w który zrealizowano pierwotne zamierzenia 

inwestycyjne dotyczą około 1/3 respondentów). 

Fakt nieskutecznego ubiegania się o pożyczkę miał dla stosunkowo niewielkiej części 

wnioskodawców kardynalne znaczenie w tym sensie, iż doprowadził do likwidacji lub 

zawieszenia działalności gospodarczej. W nielicznych przypadkach skutkiem braku pożyczki 

było znaczne ograniczenie płynności firmy, czego dalszą konsekwencją było ograniczenie 

skali działalności, aczkolwiek nadal udało się utrzymać funkcjonowanie firmy (niektórzy 

przedsiębiorcy posłużyli się finansowaniem od znajomych, przyjaciół lub rodziny, co jednak 

tylko częściowo poprawiło sytuację, bowiem skala tego finansowania była ograniczona). 

W sumie jednak, jak zaznaczono powyżej, tego rodzaju sytuacje nie były częste – 

w niniejszym badaniu dotyczyły sześciu przypadków (na 27 analizowanych). 
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Badanie dostarczyło również interesujących informacji, dotyczących motywów / 

uzasadnienia odmowy udzielenie pożyczki. Informacje płynące od respondentów wskazują 

na rozmaite przyczyny odmów, przy czym do najczęściej wskazywanych należały:  

 brak wystarczających zabezpieczeń po stronie wnioskodawcy (osiem 

wskazań)20 oraz  

 negatywnie oceniona sytuacja finansowa wnioskodawcy, w tym także źle 

oceniane perspektywy zwrotu pożyczki (4 respondentów), a także  

 nieadekwatny cel pożyczki (również 4 respondentów).  

Jeśli chodzi o ostatnią ze wskazanych przyczyn, to z wypowiedzi respondentów wynikało, że 

traktują ją jako niezwykle kontrowersyjną. Nieadekwatność celu pożyczki powinna ich 

zdaniem zostać zidentyfikowana już na wstępie procedury, zatem (idealnie) jeszcze przed 

złożeniem wniosku o finansowanie. Tego rodzaju sytuacje mogą wskazywać, że być może 

doskonalenia wymaga etap konfigurowania projektu z udziałem doradcy pożyczkowego, 

który powinien skutecznie identyfikować takie sytuacje. 

Jednocześnie trzech badanych stwierdziło, iż brak było jednoznacznej informacji o przyczynie 

odmowy, a dwóch wskazało na zbyt skomplikowaną procedurę wnioskowania, w tym 

ustanowienia zabezpieczeń, i w rezultacie wnioskodawcy nie byli w stanie spełnić warunków 

formalnych umożliwiających skuteczne wnioskowanie (w przypadkach tych zwrócono także 

uwagę, że pomoc ze strony personelu pośrednika finansowego w realizacji procedur była 

zdecydowanie niewystarczająca, a jeden z respondentów wręcz odczuł niechęć do udzielenia 

pomocy / odbycia pogłębionych konsultacji).  

Naturalnie, bazując na analizie przyczyn odmów, trudno jest formułować jednoznaczne 

i zdecydowane wnioski, tym niemniej warto pamiętać o wskazywanym najczęściej problemie 

w zabezpieczeniu zobowiązań pożyczkowych. Jest to oczywiście istotny czynnik 

ograniczający, przy czym, przynajmniej zdaniem niektórych badanych, nie powinien on 

stanowić ograniczenia w dystrybucji tego rodzaju instrumentów finansowych, szczególnie, 

jeśli chodzi o sferę finansowania młodych działalności gospodarczych (start-upów). 

Respondenci uznawali, że finansowanie kierunkowane na wczesne fazy rozwojowe powinno 

być oferowane z zastosowaniem dużej elastyczności w zakresie żądanych zabezpieczeń.  

Jeśli chodzi o zabezpieczenia, to – co do zasady – nie powinny być to zabezpieczenia 

majątkowe, z uwagi na brak wystarczających aktywów w przedsiębiorstwach dopiero 

rozpoczynających działalność lub prowadzących ją krótko. 

Biorąc pod uwagę powyższe uwagi, respondenci badania zapytani zostali także o to, jakie ich 

zdaniem parametry oferty pożyczkowej należałoby zmodyfikować, biorąc pod uwagę ich 

doświadczenia, jak i obecną sytuację prowadzonych przedsiębiorstw (uwzględniając także 

                                                           
20

 Jeden z respondentów stwierdził, że w jego przypadku wartość żądanych zabezpieczeń sięgała 
pięciokrotności kwoty kapitału pożyczki – naturalnie nie był w stanie spełnić takiego wymogu. 
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długookresową perspektywę jej kontynuacji). Odpowiedzi respondentów wskazywały na 

rozmaite kwestie, przy czym najczęściej zwracano uwagę na konieczność / zasadność 

następujących modyfikacji: 

 Ograniczenie wymogów w zakresie żądanych zabezpieczeń, które powinny być 

lepiej dostosowane do specyfiki odbiorcy ostatecznego pożyczek 

pozabankowych, traktowanych jako instrument interwencji publicznej, nawet 

w sytuacji wyższego niż przeciętne ryzyka takiego finansowania (stanowiska 

respondentów można sparafrazować w następujący sposób: wtedy dopiero 

instrument będzie miał charakter pomocowy – i będzie to instrument 

z prawdziwego zdarzenia)21, 

 Wydłużenie okresu spłaty (często pojawiały się sugestie, że okres ten powinien 

wynosić 10 lub więcej lat), skutkujące mniejszym bieżącym obciążeniem 

w zakresie spłaty rat kapitału pożyczki (przy zachowaniu jej preferencyjności 

kosztowej), 

 Zapewnienie możliwie długiego okresu karencji, elastycznie dobieranego przez 

wnioskodawcę (lub też uzgadnianego z pożyczkodawcą) – rozwiązanie to 

uznawano za szczególnie ważne w przypadku działalności gospodarczych 

znajdujących się na wczesnym etapie rozwoju (propozycja ta była również 

„wiązana” ze wspomnianym wcześniej wydłużeniem okresu pożyczkowego: długi 

okres pożyczkowy i długa, elastycznie kształtowana karencja)22, 

 Zapewnienie stałej dostępności / ciągłości oferty pożyczkowej,  

 (nieco rzadziej) zwracano uwagę na potrzebę zapewnienia lepszej informacji 

o dostępnej ofercie preferencyjnych instrumentów finansowych, sieci 

pośredników finansowych, jak również potrzebie odbiurokratyzowania procesu 

pozyskiwania pożyczek. 

Podsumowując badanie, warto jeszcze wskazać na stanowiska respondentów, dotyczące 

odpowiedzi na pytanie „Czy poleciłby Pan / poleciłaby Pani swojemu dobremu znajomemu 

staranie się o pożyczkę z RPO WM?”. Pomijając braki odpowiedzi na to pytanie, zdania 

20 respondentów podzieliły się: połowa z nich, pomimo niepowodzenia, stwierdzała, że 

                                                           
21

 Jak jasno uwypuklił to jeden z respondentów: „Musiałaby się całkowicie zmienić filozofia udzielania pożyczek 
dla małych przedsiębiorców. Pożyczki do pewnej kwoty powinny być zabezpieczane niewielkimi 
zabezpieczeniami, a cały wniosek powinien być odchudzony". Należy tu dodać, że problem adekwatności 
zabezpieczeń jest rozpoznany przez Instytucję Zarządzającą RPO WM. Kwestia ta była wielokrotnie 
dyskutowana z Menadżerem Funduszu Funduszy, jak i pośrednikami finansowymi (dotyczyła „poluzowania” 
polityki zabezpieczeń). Ponadto, w przypadku zawartych aneksów z PF w kwietniu 2020 r. (przy okazji 
wprowadzania do oferty pożyczek płynnościowych), udało się wynegocjować z pośrednikami finansowymi 
(choć nie z wszystkimi), aby dla pożyczek o wartości do 100 tys. zł jedynym wymaganym zabezpieczeniem był 
weksel in-blanco. Rozwiązanie to jednak były silnie krytykowane przez środowisko pośredników finansowych.  
22

 Obecnie standardowa karencja wynosi 6 miesięcy. Dodatkowo, w związku ze skutkami pandemii COVID-19 
wprowadzono możliwość skorzystania z dodatkowej karencji lub tzw. wakacji kredytowych, dotyczących spłaty 
rat kapitałowo-odsetkowych. 
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warto jednak korzystać z tego rodzaju finansowania. Jak widać napotkane przez nich 

przeszkody nie odegrały trwale negatywnych skutków, całkowicie negujących wspieraną 

w ramach RPO WM ofertę pożyczkową. Z drugiej strony, również 10 wnioskodawców, 

wypowiedziało się, iż zdecydowania ich doświadczanie przemawiają za tym, aby nie polecać 

tego rodzaju produktów pożyczkowych, które, co do zasady, z uwagi na stawiane wymogi 

dostępowe oraz proceduralne, w zasadzie nie mają sensu, bowiem powielają podejście 

stosowane w bankach, a jedyna różnica sprowadza się do preferencji kosztowej. Zdaniem 

tych respondentów, nie jest to jednak wystarczające. 

2.4 Konkurencja programów dotacyjnych oraz łączenie ze wsparciem bezzwrotnym  

W przypadku wybranych działań RPO WM 2014-2020, pewną konkurencją dla instrumentów 

finansowych było wsparcie bezzwrotne. Nie dotyczyło to poddziałań 3.4.1 i 3.4.2 (w ramach 

RPO WM 2014-2020 nie było zaplanowanego wsparcia bezzwrotnego zbliżone projekty), 

natomiast było do pewnego stopnia zauważalne, o czym piszemy dalej, w przypadku 

Poddziałania 4.3.4 oraz Działania 11.3 RPO WM.  

Niestety, odpowiednia demarkacja wsparcia pomiędzy instrumentami zwrotnymi 

i bezzwrotnymi w ramach Polityki Spójności (uwzględniając jeszcze demarkację wsparcia 

pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi) jest daleka od doskonałości, de facto 

w okresie 2014-2020 nie obowiązywała odpowiednia linia demarkacyjna. Dodatkowo, 

w wybranych obszarach mamy jeszcze do czynienia z konkurencją programów 

finansowanych z krajowych środków publicznych.  

Jeżeli chodzi o łączenie wsparcia udzielanego w różnych formach (czyli w formie zwrotnej 

i bezzwrotnej), to, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi Komisji Europejskiej23 

łączenie różnych form wsparcia było teoretycznie możliwe. Niestety, w rzeczywistości 

warunki łączenia instrumentów w okresie 2014-2020 były stosunkowo restrykcyjne, 

ze względu na konieczność rozdzielania kosztów kwalifikowalnych za pomocą różnych 

form wsparcia oraz konieczność przestrzegania przepisów, dotyczących pomocy 

publicznej24. Zasadniczym problemem było to, że realnie rzecz biorąc (na co wskazywali też 

przedstawiciele pośredników finansowych) nie bardzo wiadomo, w jaki sposób badać fakt 

nienakładania się konkretnych wydatków kwalifikowalnych. Obecnie pośrednicy starają się 

to badać (jak sugeruje to BGK) za pomocą danych z prowadzonego przez UOKiK systemu 

SUDOP (System Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej) lub prowadzonej przez MFiPR 

bazy danych o beneficjentach funduszy europejskich. Zasadniczą wadą tych obu rozwiązań 

jest to, że dane zawarte w obu źródłach potwierdzają tylko fakt otrzymania pomocy 

                                                           
23

 Commission Notice: ‘Guidance for Member States on the selection of bodies implementing financial 
instruments’ (2016/C 276/01). 
24

 Zob. na przykład „Ekspertyza na temat dopuszczalności łączenia instrumentów finansowych programów 
ramowych Unii Europejskiej (Cosme i Horyzont 2020) z instrumentami zwrotnymi, bezzwrotnymi i mieszanymi 
programów Polityki Spójności (PO, RPO) 2014-2020 oraz wybranych programów krajowych”, Policy & Action 
Group Uniconsult sp. z o.o., Opracowanie przygotowane na zlecenie Związku Banków Polskich, Warszawa, 30 
grudnia 2015 r. 
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publicznej lub pomocy de minimis, bądź też realizację projektu finansowanego ze środków 

europejskich (przy czym w tej bazie danych nie ma informacji o ostatecznych odbiorcach 

instrumentów finansowych, a tylko o beneficjentach dotacji). Takie rozwiązanie jest zatem 

niesłychanie ułomne, pozwala bowiem tylko na stwierdzenie, czy dany podmiot korzystał 

ze wsparcia ze środków europejskich (i to bez programów ramowych, bo informacji o nich 

w tych bazach nie ma), natomiast w żaden sposób nie pozwala na kontrolę ewentualnego 

nakładania się konkretnych wydatków. 

Wsparcie w postaci pożyczek miało szczególnie realną konkurencję we wsparciu 

dotacyjnym w przypadku działań rewitalizacyjnych. Określono zbliżone katalogi wsparcia i 

warunki jego udzielania w działaniach rewitalizacyjnych w Osi 11. Główne różnice dotyczyły 

możliwości finansowania budowy nowych budynków w przypadku wsparcia zwrotnego, 

co nie było dopuszczone w przypadku dotacji. Lista typów beneficjentów dla dotacji jest taka 

sama jak katalog ostatecznych odbiorców instrumentów finansowych w Podziałaniu 11.3. 

Są w niej ujęci także przedsiębiorcy oraz przedstawiciele sektora mieszkaniowego 

(wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe i TBSy). W przypadku typów operacji skierowanych 

do sektora mieszkaniowego wyznaczono takie same wymogi w przypadku instrumentów 

finansowych i dla pozostałych działań. Mimo tego w całej Osi 11 jest realizowany tylko jeden 

projekt dotacyjny obejmujący modernizację budynku wielorodzinnego przez spółdzielnię 

mieszkaniową. Kolejne 13 budynków poddano rewitalizacji dzięki dotacjom z Poddziałania 

11.1.1, wszystkie będące pod zarządem jednej spółki miejskiej - beneficjenta. Ta sama spółka 

uzyskała dwie pożyczki rewitalizacyjne na modernizację swoich budynków. Kolejne 

3 budynki, należące do wspólnot mieszkaniowych, którymi zarządza ta sama spółka, 

poddano rewitalizacji dzięki pożyczkom termomodernizacyjnym. Jednak dotacji na 

rewitalizację nie uzyskała żadna wspólnota mieszkaniowa. 

Pewne wyłączenia pojawiają się względem finansowania modernizacji wybranych obiektów 

w innych działaniach. Zgodnie z SZOOP wsparcie w ramach Poddziałania 6.1.3 nie mogły się 

ubiegać projekty dotyczące modernizacji infrastruktury kultury objęte programem 

rewitalizacji, realizowane w ramach 11 osi priorytetowej. 

W przypadku samorządów i części przedsiębiorców w pierwszej kolejności byli oni skłonni 

składać wnioski o dotację. Zainteresowanie było znaczne. W ramach konkursu z Poddziałania 

11.1.1. Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie złożono w 2017 r. 

55 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 309 mln zł, 

co stanowi ok. 142% dostępnej w ramach konkursu alokacji. W tym działaniu o wsparcie 

nieskutecznie ubiegali się m.in. późniejsi pożyczkobiorcy pożyczki rewitalizacyjnej na 

zagospodarowanie targowiska „Stary Kleparz” przy Rynku Kleparskim w Krakowie. 

W tym samym roku w ramach konkursu z Poddziałania 11.1.2. Rewitalizacja miast średnich 

i małych złożono 92 wnioski o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 

403 mln zł, co stanowi ok. 185% dostępnej w ramach konkursu alokacji. W tym konkursie do 

dofinansowania wybrano m.in. projekt przebudowy myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem 
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starówki oraz budowa Muzeum Niepodległości przy ul. Traugutta w Myślenicach. 

W późniejszym okresie okazało się, że kwota dotacji jest niewystarczająca i w 2020 r. 

dodatkowe zadania inwestycyjne uzupełniono pożyczką rewitalizacyjną. Inne działania są 

finansowane ze środków dotacji, a inne ze środków pożyczki. Pożyczkę przeznaczono na 

wykonanie prac, które nie były ujęte w projekcie a są konieczne do wykonania.25 

Największe zainteresowanie zaobserwowano w przypadku naboru w ramach Działania 11.2 

Odnowa obszarów wiejskich. Wpłynęło 197 wniosków o dofinansowanie, a łączna kwota 

wnioskowanego dofinansowania w złożonych projektach wynosi 603 mln zł, co stanowi 

509% alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu. Na listę rezerwową trafiły 

aż 52 projekty, w tym instytucje, które później skutecznie ubiegały się o pożyczki na 

rewitalizację, np. gmina Słomniki na modernizację budynku wielofunkcyjnego wraz 

z zagospodarowaniem terenu w Niedźwiedziu26 czy gmina Igołomia-Wawrzeńczyce która 

ubiegała się o dotację na rewitalizację wsi Dobranowice. Jej II etap został sfinansowany 

pożyczką rewitalizacyjną. Na listę rezerwową trafiła także gmina Nowy Targ z projektem 

przebudowy budynku Remizy OSP z adaptacją części budynku na pomieszczenia dla potrzeb 

mieszkańców i rozwoju wsi Waksmund. Ostatecznie projekt ten sfinansowano z pożyczki 

rewitalizacyjnej. Także rewitalizacja „Uroczyska” w Kamiannej w celu ożywienia 

gospodarczego w gminie Łabowa miała być pierwotnie sfinansowana ze środków dotacji 

w ramach przytoczonego naboru (wniosek przeszedł jedynie pozytywną ocenę formalną). 

Później firma ubiegająca się o wsparcie skutecznie pozyskała pożyczkę rewitalizacyjną. 

W kolejnym konkursie z tego działania zainteresowanie także znacznie przekraczało 

dostępną alokację. W ramach konkursu RPMP.11.02.00-IZ.00-12-050/18 złożono 64 wnioski 

o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 146 113 755,09 zł, co stanowi 

ok. 2648% dostępnej w ramach konkursu alokacji. Kolejnych 20 wniosków trafiło na listę 

rezerwową.  

Jak widać, brak możliwości uzyskania dofinansowania w postaci bezzwrotnej skłaniały 

wnioskodawców o ubieganie się o pożyczkę rewitalizacyjną. Wyczerpywanie się puli 

środków przeznaczonych na dotacje przełożyło się na zwiększenie zainteresowania 

wsparciem zwrotnym. Samorządy, które czekały na uruchomienie kolejnych naborów 

w dotacyjnych działaniach Osi 11, zostały poinformowane w piśmie z Urzędu 

Marszałkowskiego, że dotacje na ten cel się skończyły.  

Z kolei niektórzy beneficjenci, mimo uzyskania środków dotacyjnych na rewitalizację, 

potrzebowali także uzupełnić finansowanie swoich inwestycji o dodatkowe środki 

z pożyczki rewitalizacyjnej. Co do zasady takie łączenie nie było możliwe (o ile dotyczyło 

finansowania wydatków kwalifikowalnych). Jednak powszechnie stosowanym rozwiązaniem, 

które umożliwiało takie połączenie, było wydzielanie z danej inwestycji etapów bądź zadań 

                                                           
25

 https://dziennikpolski24.pl/myslenice-rewitalizacja-rynku-drozsza-niz-zakladano/ar/c1-15127027  
26

 Sądząc jednak po znacznej rozbieżności kwot dotacji i pożyczki były to inne zadania inwestycyjne. 

https://dziennikpolski24.pl/myslenice-rewitalizacja-rynku-drozsza-niz-zakladano/ar/c1-15127027
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lub grup inwestycyjnych. Samorządy zainteresowane dodatkowym finansowaniem zaczęły 

dzielić projekty na zadania, przekształcając jedną dużą inwestycję w kilka mniejszych. I tak na 

przykład gmina Gnojnik zaciągnęła pożyczkę na budowę obiektu łączącego funkcje kulturalną 

i przedszkolną w Uszwi27 jednocześnie realizując projekt dofinansowany z RPO: „Budowa 

obiektu łączącego funkcje kulturalną i przedszkolną w Uszwi” (nr umowy RPMP.11.02.00-12-

0790/17). Wartość projektu wynosi 8,7 mln PLN a wydatki kwalifikowalne 2,4 mln PLN zaś 

samo dofinansowanie 1,5 mln PLN. Pożyczka zaś opiewa na 2,9 mln zł. Wspomniana 

wcześniej rewitalizacja w Myślenicach współfinansowana z dotacji w ramach Poddziałania 

11.1.2 także mogła być wsparta pożyczką rewitalizacyjną na dodatkowe zadania 

inwestycyjne. Podobnie postąpiono w przypadku modernizacji kompleksu szkolnego 

w Iwanowicach. Cała inwestycja kosztowała łącznie ponad 3,2 mln PLN. Dzięki jej podziałowi 

na oddzielne zadania można było przeprowadzić montaż finansowy obejmujący: 

 środki RPO w kwocie ok 1 mln zł na termomodernizację budynku, 

 pożyczkę rewitalizacyjną ok 1 mln zł na adaptację pomieszczeń w budynku szkoły 

na cele przedszkola, 

 pożyczkę z WFOŚiGW na termomodernizację, pompy ciepła oraz wymianę 

oświetlenia w budynku na LED w kwocie około ok 0,5 mln PLN, 

 zaangażowane środki własne ok 0,7 mln PLN. 

Łączenie różnych źródeł finasowania było jedynym sposobem na zrealizowane Centrum 

Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Terapeutycznego w Wadowicach. Starania o stworzenie siedziby 

rozpoczęto już 2015 r. Stowarzyszenie zakupiono działkę i uzyskano pozwolenie na budowę. 

Budowę obiektu podzielono na 3 etapy. W 2015 r. szacowano koszty inwestycji na około 

4 mln PLN. Jednak ich rewizja w 2019 r. pokazała, że inwestycja pochłonie o cały milion 

złotych więcej z powodu rosnących cen materiałów budowalnych i podwyżki kosztów pracy. 

Stowarzyszeniu udał się uzyskać: 

 środki z dotacji PFRON 1,3 mln PLN, 

 kredyt na 0,5 mln PLN w banku komercyjnym, 

 pożyczkę rewitalizacyjną w wysokości 2,6 mln PLN 

Na realizację projektu przeznaczono też środki własne w kwocie 1 mln PLN (wartość działki 

i zgromadzonych środków pieniężnych)28. Dzięki temu z powodzeniem ukończono w 2019 r. 

całą inwestycję. 

Łączenie finansowania z różnych źródeł było problematyczne dla odbiorców wsparcia, choć 

ostatecznie wykonalne. Wydaje się, że konieczność wyodrębniania poszczególnych części 

                                                           
27

 Uchwała Nr XIV/130/2020 Rady Gminy Gnojnik z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki 
długoterminowej w Konsorcjum Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. i Stowarzyszenia 
Samorządowego Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju w Suchej Beskidzkiej w ramach instrumentu 
finansowego – „Pożyczka na rewitalizację” na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa obiektu łączącego funkcje 
kulturalną i przedszkolną w Uszwi”.  
28

 https://wadowiceonline.pl/biznes/14844-stowarzyszenie-dac-szanse-hucznie-otwarlo-swoja-nowa-siedzibe  

https://wadowiceonline.pl/biznes/14844-stowarzyszenie-dac-szanse-hucznie-otwarlo-swoja-nowa-siedzibe
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projektów nie niosła za sobą wartości dodanej a była jedynie działaniem administracyjnym, 

ułatwiającym księgowanie środków i rozdział odpowiednich kosztów kwalifikowalnych. 

2.5 Powody braku zainteresowanie ofertą Poddziałania 8.3.2 

Odrębną, choć bardzo interesującą sferą (nieudanego) wdrażania instrumentów finansowych 

była trzykrotna próba wyboru pośredników finansowych w ramach Poddziałania 8.3.2 RPO 

WM 2014-2020. W przypadku pierwszego przetargu została wprawdzie złożona jedna oferta, 

jednakże cały przetarg trzeba było unieważnić ze względów formalnych, kolejne dwa 

przetargi nie zostały rozstrzygnięte, nie zostały w nich złożone żadne oferty. Ostatecznie, 

podjęto decyzję o rezygnacji z wdrażania instrumentów finansowych w ramach PI 8iii. 

Jak się wydaje, powody tego stanu rzeczy były dość zróżnicowane, miały one w znacznej 

części charakter ponadregionalny – tego typu problemy występowały także w wielu innych 

regionach. Na bazie analizy SzOOP poszczególnych regionalnych programów operacyjnych29 

można wskazać, że w znacznej części regionów, które zdecydowały się na wdrażanie 

instrumentów finansowych w ramach PI 8iii, oryginalne alokacje zostały istotnie 

zmniejszone. Z jedenastu województw, w których zaplanowano mikropożyczki na 

rozpoczynanie działalności gospodarczej, w pięciu istotnie obniżono oryginalną alokację na 

ten instrument, a w jednym (właśnie w małopolskim) zrezygnowano z jego wdrażania. 

Łącznie, w skali kraju alokacja na ten instrument w tych regionalnych programach 

operacyjnych, w których był on przewidziany wynosiła na koniec czerwca 2020 roku 57% 

oryginalne planowanej alokacji30 (w największym stopniu redukcja alokacji miała miejsce 

w tych regionach w których pierwotnie była ona najwyższa, przede wszystkim w 

województwach dolnośląskim i zachodniopomorskim). Jednocześnie, wdrażanie instrumentu 

było stosunkowo powolne i w niektórych regionach występowało znaczące ryzyko 

niewykorzystania całej alokacji (na przykład w województwie podkarpackim na koniec 

2019 roku wykorzystano tylko 15% alokacji), łącznie w regionach w których wdrażano ten 

instrument poziom zaangażowania alokacji wynosił zaledwie 32%31. Wszystkie dane są 

zaprezentowane w poniższej tabeli. 

  

                                                           
29

 Więcej na ten temat w raporcie „Ocena ex ante instrumentów finansowych w obszarze samozatrudnienia ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego” PAG Uniconsult, Imapp Consulting na zlecenie MFiPR, 
Warszawa 2020, s.36-40. 
30

 „Ocena ex ante instrumentów finansowych…”, op. cit. s. 38. 
31

 Ibidem. 
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Tabela 6. Pożyczki udzielane w celu rozpoczynania działalności gospodarczej w ramach 
regionalnych programów operacyjnych okresu 2014–2020 

Województwo 
Liczba udzielonych 

pożyczek 
Wartość udzielonych 

pożyczek (zł) 

Szacunkowy poziom 
wykorzystania 

alokacji* 

Dolnośląskie 127 7 700 832 65% 

Lubelskie 28 2 051 385 19% 

Lubuskie 51 3 264 500 52% 

Łódzkie 81 4 941 500 32% 

Opolskie 52 3 379 300 33% 

Podkarpackie 59 3 818 700 15% 

Podlaskie 58 4 412 746 50% 

Śląskie 69 5 941 000 22% 

Świętokrzyskie 123 9 489 700 30% 

Zachodniopomorskie 113 7 296 660 41% 

RAZEM 761 52 296 323 32% 

Średnia wartość pożyczki 68 721 zł  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, dane na 31 

maja 2020 r. 

* – obliczenia szacunkowe, przy kursie 1 euro = 4,4 PLN 

Kolejnym ważnym powodem była konkurencja programów dotacyjnych, ukierunkowanych 

na wspieranie rozpoczynania działalności gospodarczej. Osobom rozpoczynającym 

działalność gospodarczą oferowano bowiem wsparcie dotacyjne ze środków krajowych (tylko 

powiatowe urzędy pracy), oraz europejskich, zarówno z poziomu krajowego, w ramach 

PO WER (osoby do 30 roku życia) oraz RPO WM (osoby od 30 roku życia), przez PUP oraz 

instytucje otoczenia biznesu, a także w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Z oczywistych powodów (bezzwrotna dotacja + w niektórych przypadkach także jeszcze tzw. 

wsparcie pomostowe) tego typu wsparcie było znacznie bardziej atrakcyjne dla osób 

rozpoczynających działalność gospodarczą. 

W ramach RPO WM 2014-2020 wsparcie było udzielane w ramach Poddziałania 8.3.1 RPO 

WM, o alokacji 43 628 830 euro. Bezzwrotne wsparcie na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej było dystrybuowane nie tylko przez powiatowe urzędy pracy, ale także przez 

inne organizacje realizujące projekty konkursowe (głównie instytucje otoczenia biznesu). 

Co interesujące, część instytucji realizujących projekty wsparcia bezzwrotnego pełniła też 

rolę pośredników finansowych w innych działaniach RPO WM (na przykład Fundacja Rozwoju 

Regionu Rabka, czy też Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego). 
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Bardzo ważnym powodem była nader skomplikowana konstrukcja oferty mikropożyczek. 

Zgodnie z metryką produktu, wsparcie mogło być kierowane tylko do osób z wybranych dość 

ograniczonych grup32. Jednocześnie wsparcie w ramach instrumentów finansowych miało 

być kierowane w szczególności do osób, które pozostają bez pracy tj. co najmniej 73% 

uczestników projektu powinno było należeć do tej grupy docelowej. Jak się wydaje, to 

właśnie taki opis grup docelowych oraz dodatkowo warunek w postaci powyższego 

wskaźnika powodowały, że nie było pośredników finansowych, zainteresowanych 

wdrażaniem tego instrumentu wsparcia. Przedstawiciele pośredników powszechnie 

podkreślali właśnie ten fakt w ramach badań jakościowych, wskazując na wysoce 

skomplikowany sposób określenia grupy docelowej wsparcia, a także na problemy 

z promocją takiego właśnie instrumentu. Dodatkowo, z pożyczek nie mogły korzystać osoby 

młode, które są bardzo częstymi klientami tego typu finansowania. Wskazywano także, że 

dodatkowo wdrażanie tego instrumentu musiałoby być bardzo kosztowne. 

Bardzo trudno jest wskazać dobre praktyki we wdrażaniu tego instrumentu, jak widać 

generalnie większość pośredników i regionów miała duże problemy z ulokowaniem pożyczek 

na rynku, taką konstrukcję instrumentu należy po prostu uznać za całkowicie nietrafioną. 

Jedyny korzystny przykład to województwo zachodniopomorskie, któremu przy negocjacji 

RPO przy okazji przeglądu śródokresowego udało się wynegocjować poszerzenie grupy 

docelowej o osoby młode w wieku 15-29) z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako 

bezrobotne w PUP, które uzyskują wsparcie za pośrednictwem PUP. 

Badani zwracali także uwagę, na to, że okres wdrażania pożyczek przypadał (aż do momentu 

wybuchu pandemii COVID-19) na okres relatywnie dobrej sytuacji na rynku pracy, co 

wpływało także na ograniczenie popytu na pożyczki. 

Bardzo ważnym konkurencyjnym programem był, realizowany od 2013 roku, na bazie 

krajowych środków publicznych program „Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie”. 

Zarządzaniem programem zajmuje się Bank Gospodarstwa Krajowego, zaś pożyczki udzielane 

są przez sieć pośredników finansowych, wybieranych w drodze przetargowej. Początkowo, 

w fazie pilotażowej, program był ukierunkowany przede wszystkim na studentów ostatniego 

roku szkół wyższych, absolwentów szkół średnich i wyższych, później korzystanie z pożyczek 

udzielanych w jego ramach umożliwiono także osobom bezrobotnym. Maksymalna wartość 

pożyczki nie może przekroczyć 20-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia (obecnie 

maksymalna możliwa wartość pożyczki wynosi 106 629,40 zł33). Warto podkreślić tę poważną 

zaletę programu, jaką była stosunkowo wysoka, w porównaniu do innych programów, 

                                                           
32

 Były to: osoby powyżej 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne,  osoby z niepełnosprawnościami, osoby 
o niskich kwalifikacjach, kobiety, bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 (nie należący do w/w grup, których 
sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza), a także imigranci oraz reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i 
ich rodziny, tzw. osoby ubogie pracujące oraz osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub 
pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których zarobki miesięczne nie przekraczają wysokości 
minimalnego wynagrodzenia. 
33

 Taka wielkość obowiązuje od 1 czerwca 2020 roku. 
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maksymalna wartość udzielanej pożyczki. Oprocentowanie pożyczek jest bardzo niskie, 

standardowo wynosi obecnie 0,03% w skali roku (0,25 stopy redyskonta weksli NBP). Od 

początku realizacji programu w województwie małopolskim w ramach programu udzielono 

86 pożyczek na łączną kwotę 38,8 miliona złotych34. Program ten, dzięki stosunkowo 

szerokiej grupie docelowej (choć także nie obejmuje ona pewnych grup docelowych, przede 

wszystkim osób pracujących, nie kwalifikujących się jako absolwenci), jest dość powszechnie 

uważany za najbardziej atrakcyjny instrument finansowy wspierający działalność 

gospodarczą. 

Kolejnym powodem było to, że na terenie województwa małopolskiego, podobnie 

jak i w innych regionach, był realizowany konkurencyjny projekt, finansowany ze środków 

z poprzedniego okresu programowania, w ramach PO KL. Projekt ten był realizowany przez 

jednego z najbardziej doświadczonych pośredników finansowych, czyli przez Stowarzyszenie 

„Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej w okresie od 

1 grudnia 2012 roku do 30 czerwca 2020 roku. W ramach projektu w okresie od początku 

projektu do 30 czerwca 2015 udzielono w jego ramach 178 pożyczek na łączną kwotę 

6 735 118 zł (okres realizacji projektu), a od 1 lipca 2015 do 31 grudnia2019 (znaczna cześć 

tzw. okresu monitorowania projektu) 200 pożyczek na kwotę 8 164 900 zł35. Bardzo ważną 

zaletą tego instrumentu było jego skierowanie do szerokich grup – w zasadzie pożyczkę 

mogła otrzymać każda osoba fizyczna, która w dniu rekrutacji do projektu, ani w okresie 

12 miesięcy przed tą datą, nie prowadziła zarejestrowanej działalności gospodarczej. 

W związku z tym instrument można było znacznie łatwiej promować (warunek był prosty 

i zrozumiały), był on też znacznie bardziej przyjazny dla samego pośrednika finansowego. 

Tymczasem warunki udzielania mikropożyczek na rozpoczynanie działalności gospodarczej 

w ramach RPO WM 2014-2020 były znacznie bardziej (mówiąc delikatnie) skomplikowane. 

Nie istniały natomiast żadne ograniczenia, aby podmioty wdrażające projekty w ramach 

Działania 6.2 PO KL mogły ubiegać się o pełnienie roli pośrednika finansowego w celu 

wdrażania pożyczek w ramach Poddziałania 8.3.2 RPO WM. Natomiast, z punktu widzenia 

takiego podmiotu oczywiście jednoczesne wdrażanie obu instrumentów byłoby bardzo 

dyskusyjne, mielibyśmy do czynienia z procesem tzw. kanibalizacji obu produktów. 

Ostatnią ważną kwestią było to, że instrument ten miał poniekąd konkurencyjny charakter 

wobec oferty w ramach Poddziałania 3.4.1 RPO WM. Było ono skierowane do firm 

działających nie dłużej, niż od 24 miesięcy. Tak, jak w przypadku innych działań 

finansowanych ze środków EFRR warunkiem ubiegania się o pożyczkę była rejestracja 

działalności gospodarczej; w przypadku działań finansowanych ze środków EFS o pożyczkę 

można się było ubiegać przed rejestracją działalności, a dopiero po otrzymaniu warunkowej 

pozytywnej decyzji o udzieleniu pożyczki zarejestrować działalność. Pożyczki te były 

                                                           
34

 Dane Banku Gospodarstwa Krajowego  
35

 Dane Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej na 31 grudnia 2019. 
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oprocentowane również preferencyjnie, jednakże przeważnie na poziomie nieco wyższym, 

niż planowane mikropożyczki36. 

3 Zarządzanie instrumentami finansowymi 

3.1 Strategia inwestycyjna IF – ocena trafności i adekwatności przyjętych wskaźników  

Zasady i kierunki wdrażania instrumentów finansowych zostały doprecyzowane 

w odpowiedniej strategii inwestycyjnej37. Każda z wersji strategii zawierała opis 

uwarunkowań prawnych zastosowania instrumentów finansowych, a także opis kluczowych 

założeń, związanych z zastosowaniem instrumentów finansowych. W strategii znajdował się 

tez opis celów i zakresu wdrażania instrumentów finansowych w ramach poszczególnych 

działań i poddziałań RPO WM, a także planowane rezultaty wdrażania instrumentów 

finansowych (odpowiednie wskaźniki produktu i rezultatu oraz ich zakładane wielkości 

docelowe). Omawiano także model wdrażania instrumentów finansowych oraz kryteria 

wyboru projektów dla działań/poddziałań, obejmujących wsparcie za pośrednictwem 

instrumentów finansowych. W strategii zajmowano się też kwestami związanymi 

z zapewnieniem płynności finansowej funduszu funduszy, a także wynagrodzeniem 

menedżera funduszu funduszy. W strategii opisano także zasady monitoringu i oceny 

strategii inwestycyjnej oraz jej aktualizacji. 

Podstawowe zmiany w kształcie strategii inwestycyjnej dotyczyły przede wszystkim 

następujących kwestii: 

 Zmiany pierwotnej wersji strategii, zrealizowane w 2016 roku były dość 

zrozumiałe, na ówczesnym etapie wszystkie regiony przygotowywały się dopiero 

do wdrażania instrumentów finansowych i tego typu zmiany na tamtym etapie, 

miały miejsce w wielu regionach. 

 Zmiany w 2018 roku były związane ze zmianami w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, przede 

wszystkim w postaci uszczegółowienia zakresu wsparcia w ramach 

poszczególnych działań/poddziałań, zmian harmonogramu realizacji projektu, 

zmian i przedefiniowania niektórych pojęć oraz wskaźników, a także uzupełnienia 

ich katalogu. 

 Z kolei zmiana strategii w 2019 roku była związana z aktualizacją zapisów w 

zakresie wskaźników zawartych w Strategii, wynikającej ze zmiany Wspólnej Listy 

Wskaźników Kluczowych stanowiącej załącznik do Wytycznych MIiR w zakresie 

monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 

                                                           
36

 W przypadku tych ostatnich oprocentowanie wkładu RPO WM miało wynosić 0,1 stopy redyskonta weksli 
NBP, czyli obecnie 0,03%, a wkład własny pośrednika miał być oprocentowany wyżej, w wysokości wskazanej 
przez niego w biznesplanie. 
37

 „Strategia inwestycyjna dla instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”, Kraków 2016 r. (pierwotna wersja), obecna wersja pochodzi 
z sierpnia 2020 roku. 
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2014 – 2020, a także zmianą harmonogramu realizacji Projektu, w zakresie 

poddziałań 3.4.1, 3.4.2, 4.3.4 oraz Działania 11.3 RPO WM 2014 – 2020. 

W przypadku poddziałań 3.4.1 oraz 3.4.2 zmiany wynikały z faktu rozwiązania 

umów z jednym z pośredników finansowych i przejęcia przez BGK wszystkich 

praw i obowiązków wynikających z umów zawartych z odbiorcami ostatecznymi 

przez tego pośrednika, a także konieczności ogłoszenia i przeprowadzenia 

nowych postępowań przetargowych na wybór pośredników finansowych. 

W przypadku poddziałania 4.3.4 oraz działania 11.3 zmiany w harmonogramie 

wynikały z braku złożonych ofert w części ogłoszonych postępowań 

przetargowych i konieczności powtarzania postępowań przetargowych, a także 

wstrzymywania się przez potencjalnych odbiorców ostatecznych ze składaniem 

wniosków pożyczkowych, szczególnie w zakresie rewitalizacji, do czasu 

ostatecznego rozstrzygnięcia konkursów i późniejszych odwołań w zakresie 

oferowanych dotacji, a także początkowo małym zainteresowaniem wsparciem 

pożyczkowym przez ostatecznych odbiorców na początkowym etapie 

uruchamiania tych produktów. 

 W ostatniej wersji SI, w stosunku do poprzedniej, wprowadzono opis nowych 

produktów finansowych w ramach poddziałań 3.4.1 i 3.4.2, dotyczących 

uruchomienia tzw. pożyczek płynnościowych uruchamianych w celu 

przeciwdziałania niekorzystnym skutkom pandemii COVID-19. Dokonano także 

zmian wprowadzonych w RPO WM 2014 – 2020 w zakresie wskaźnika „Liczba 

gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii (gospodarstwa domowe)”. 

Zrezygnowano także z konieczności zapewnienia wkładu własnego przez 

pośredników finansowych w ramach poddziałania 3.4.1 w zakresie postępowań 

dotyczących wyboru pośredników finansowych realizowanych po 1.04.2020 r., 

mających na celu niwelowanie negatywnych skutków gospodarczych wystąpienia 

pandemii COVID-19. W strategii też zrezygnowano z wdrażania poddziałania 

8.3.2 RPO WM, ze względu na problemy z wyłonieniem pośrednika finansowego. 

Generalnie kształt Strategii Inwestycyjnej uznajemy za trafny, jedynym poważnym 

problemem była konieczność rezygnacji z wdrażania Poddziałania 8.3.2, w znacznym 

stopniu wynikała ona jednak z rozstrzygnięć na poziomie kraju (demarkacja wsparcia 

z PO WER i programem „Wsparcie w starcie”. 

Poniżej prezentujemy podsumowanie planowanych i realizowanych wskaźników w ramach 

strategii inwestycyjnej dla instrumentów finansowych, w ramach poszczególnych poddziałań 

oraz kolejnych wersji strategii. Bardziej miarodajne wydają się być wskaźniki generowane 

w ramach systemu POIF, niż te oparte na danych z systemu SL 2014. 
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Tabela 7. Wartości wskaźników produktu i rezultatu w ramach poszczególnych wersji strategii inwestycyjnych instrumentów finansowych 

w ramach RPO WM 2014-2020 

Działanie/ 

poddziałanie 

Wskaźnik produktu (WP) lub rezultatu WR SI 2016 v1 SI 2016 v2 SI 2018 SI 2019 SI 2020 Aktualny 
poziom 
wskaźnika 
(POIF) 

Dane 
z systemu 
SL 2014 

Poziom 
realizacji 
wskaźnika 
(POIF) 

3.4.1 (CI_3) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 
wsparcie finansowe inne niż dotacje 
(przedsiębiorstwa) WP 

360 360 360 360 360 234 88 65,00% 

Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie 
publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż 
dotacje) w euro WP 

7 400 000 2 035 294 2 035 294  2 035 294  

2 035 294    

9 006 071 
PLN 

4 316 620 PLN 
1 909 923 

PLN  
47,93% 

Wzrost zatrudnienia we wspieranych 
przedsiębiorstwach EPC WR 

Do oszacowania 
  

3.4.2 (CI_3) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 
wsparcie finansowe inne niż dotacje 
(przedsiębiorstwa) WP 

305 305 305 305 305 827 583 271,14% 

Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie 
publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż 
dotacje) w euro WP 

13 600 000 4 070 588 4 070 588  4 070 588  

4 070 588  
66 582 883 

PLN 
54 492 095 

PLN 
369,65% 18 012 141 

PLN 

Wzrost zatrudnienia we wspieranych 
przedsiębiorstwach EPC WR 

Do oszacowania 
  

4.3.4 (CI_31) Liczba gospodarstw domowych z 
lepszą klasą zużycia energii (gospodarstwa 
domowe) WP 

5 800 5 800 5 800 5 800 3 388 185 185 5,46% 

Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 
MWh/rok WR 

Do 
oszacowania 

Do 
oszacowania 

53,04 53,04 53,04 0 0 0% 

Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej GJ/rok 
WR 

Do 
oszacowania 

Do 
oszacowania 

3 577,60 3 577,60 13 895,78  3 223,55 3223,55 23,20% 

Zmniejszenie zużycia energii końcowej w 
wyniku realizacji projektów GJ/rok WR 

Do 
oszacowania 

Do 
oszacowania 

4 208,94 4 208,94 14 822,47  2 792,82 2 792,82 18,84% 
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Działanie/ 

poddziałanie 

Wskaźnik produktu (WP) lub rezultatu WR SI 2016 v1 SI 2016 v2 SI 2018 SI 2019 SI 2020 Aktualny 
poziom 
wskaźnika 
(POIF) 

Dane 
z systemu 
SL 2014 

Poziom 
realizacji 
wskaźnika 
(POIF) 

Szacowany roczny spadek emisji gazów 
cieplarnianych (tony równoważnika CO2) WR 

Do 
oszacowania 

Do 
oszacowania 

5 608,20 5 608,20 3 505,12 0 0 0% 

8.3.2 Liczba osób pozostających bez pracy, które 
skorzystały z instrumentów zwrotnych na 
podjęcie działalności gospodarczej w 
programie WP 

330 330 240 240 

 

 
Liczba osób pracujących, które skorzystały z 
instrumentów zwrotnych na podjęcie 
działalności gospodarczej w programie (os.) 
WP 

 90 90 

 

Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach 
udzielonych z EFS środków na podjęcie 
działalności gospodarczej szt. WR 

330 330 330 330 
 

11.3 Liczba wspartych funduszy pożyczkowych 
WP  

1 
 

 
Liczba projektów wspartych przy pomocy 
instrumentów finansowych WR 

30 
 

Powierzchnia obszarów objętych 
rewitalizacją (ha) WP 

 

65  65  65  65  34,59 30,87 53,21% 

Liczba wspartych obiektów infrastruktury 
zlokalizowanych na rewitalizowanych 
obszarach (szt.) WP 

50 50 50 50 10 7 20,00% 

Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na 
zrewitalizowanych obszarach (szt.) WR 

104 104 104 83 4 3 4,81% 

Źródło: Strategia inwestycyjna dla instrumentów finansowych w ramach RPO WM na lata 2014-2020, kolejne wersje, Bank Gospodarstwa Krajowego (dane z POIF na 30 

września 2020 r.), Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (dane z systemu SL2014 na 30 września 2020) 

* Dane z systemu POIF obrazują stan bieżący, z kolei dane z systemu SL2014, choć formalnie pochodzą z tego samego dnia, de facto są znacznie mniej aktualne, gdyż 

opierają się na danych przekazywanych w ramach wniosków o płatność.. 
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Jeżeli chodzi o trafność przyjętych wskaźników, to, po dokonanych zmianach, wydają się one 

odpowiednio dobrane.  

Wskaźniki w ramach Poddziałania 3.4.1 są obecnie na stosunkowo niskim poziomie, 

natomiast można zakładać, że do końca realizacji projektów powinny one zostać osiągnięte 

lub też ich realizacja wyniesie ostatecznie 70-80% wartości docelowych. Negatywny wpływ 

może mieć niestety pandemia COVID-19 , związana z nią recesja gospodarcza, a także 

mniejsza skłonność młodych firm do zaciągania finansowania dłużnego, ze względu na 

wysoki poziom ryzyka makroekonomicznego. 

Z kolei wskaźniki dla Poddziałania 3.4.2 są już w zasadzie obecnie zrealizowane, a nawet 

znacząco przekroczone, można zakładać, że do końca wdrażania instrumentów finansowych 

w ramach RPO WM 2014-2020 jeszcze nieco wzrosną. 

W przypadku Poddziałania 4.3.4 poziom realizacji wskaźników jest na stosunkowo niskim 

poziomie, co jest zapewne przede wszystkim wynikiem opóźnień w wyborze pośredników 

finansowych i realizacji całego poddziałania.  

Z kolei w przypadku Działania 11.3 pewne obawy budzi poziom realizacji wskaźnika rezultatu, 

dotyczącego liczba przedsiębiorstw, ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach. 

Analogicznie, na możliwość jego osiągnięcia może negatywnie wpłynąć recesja gospodarcza. 

3.2 Wnioski z analizy systemu zarządzania instrumentami finansowymi 

i rekomendowane zmiany w systemie  

System zarządzania instrumentami finansowymi w ramach RPO WM 2014-2020 składał się 

z czterech podstawowych instytucji, czyli Instytucji Zarządzającej (Zarząd Województwa, 

działający poprzez wybrane departamenty Urzędu Marszałkowskiego), Małopolskiego 

Centrum Przedsiębiorczości, pełniącego rolę Instytucji Pośredniczącej, Banku Gospodarstwa 

Krajowego, pełniącego rolę menedżera funduszu funduszy oraz pośredników finansowych. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że system zarządzania IF funkcjonował stosunkowo 

sprawnie. Przedstawiciele pośredników finansowych generalnie w miarę pozytywnie oceniali 

współpracę z BGK, wskazując na profesjonalizm jego pracowników i łatwość komunikacji. 

Naturalnie, pojawiały się kwestie problematyczne.  

Inną z takich kwestii było funkcjonowanie zarządzanego przez BGK tzw. systemu POIF, 

służącego do ewidencjonowania wydatków kwalifikowalnych i sprawozdawczości. W dość 

powszechnej opinii system (mimo wprowadzanych przez BGK na bieżąco ulepszeń 

i zwiększania mocy obliczeniowych, służących do jego obsługi) funkcjonuje po prostu źle, 

wprowadzanie danych jest bardzo powolne, a system często się zawiesza38. Warto bowiem 

mieć świadomość, że BGK pełni rolę MFF w 15 województwach, posiada 291 aktywnych 

umów z pośrednikami finansowymi w skali całego kraju i projektów wygranych przez BGK 

                                                           
38

 Co prowadzi do takich paradoksów, że w przypadku jednego z pośredników uzgodniono wewnętrznie, że 
pracownicy będą odpowiednie dane wprowadzać w nocy, kiedy system jest mniej obciążony, pracując z domu. 
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i ponad 18 tysięcy umów z ostatecznymi odbiorcami. Analiza powodów problemów 

z systemem wymagałyby oczywiście oceny przez kompetentnych informatyków, być może 

jednak jednym z powodów jego słabego funkcjonowania była stała rozbudowa o kolejne 

moduły (co z kolei było przeważnie skutkiem wniosków z prowadzonych działań kontrolnych, 

często jedną z rekomendacji z kontroli było właśnie zbieranie większej liczby danych, 

co oczywiście, poza wszystkim innym, obciążało system). 

W związku z tym wydaje się, do czego powrócimy w rekomendacjach, że o ile w kolejnym 

okresie programowania BGK będzie pełnił rolę menedżera funduszu funduszy w wielu 

regionach (a tak raczej można zakładać), to system należałoby zasadniczo zmienić (a być 

może wręcz zaprojektować nowy system). Dodatkowo, należałoby stworzyć mechanizmy, 

które będą ograniczać rozbudowę systemu pod wpływem wniosków z kontroli. 

Pewnym problemem zarządczym pozostaje też system transzowania środków, 

przekazywanych menedżerowi funduszu funduszy i dalej pośrednikom finansowym. W części 

województw (w tym i w województwie małopolskim) do umowy pomiędzy Instytucją 

Zarządzającą i BGK przenoszone są postanowienia dotyczące przekazywania środków na 

wdrażanie instrumentów finansowych przez Komisję Europejską. Takie rozwiązanie, 

choć poniekąd logiczne stwarza jednak określone problemy. Przede wszystkim bardzo źle 

sprawdza się w przypadku działań, w których instrumenty finansowe wdrażane są przez 

wielu pośredników, o zróżnicowanym tempie wydatkowania środków, wtedy mniej sprawni 

pośrednicy blokują możliwość rozliczania kolejnych transzy i przekazywania środków 

pośrednikom bardziej aktywnym. Znacznie bardziej adekwatnym rozwiązaniem byłoby 

przekazywanie całości (lub znacznej części środków) „z góry”, bądź też stosowanie 

finansowania w formie zaliczek. Niestety problemem pozostają postanowienia 

Rozporządzenia Ogólnego, zgodnie z którymi środki przekazywane są w transzach, 

uzależnionych od osiągnięcia odpowiedniego poziomu wydatków, a także ich interpretacja. 

Kwestię tę należałoby spróbować odmiennie uregulować dla okresu 2021-2027. 

Dodatkowo pośrednicy zwracali uwagę na to, że nawet jeżeli występują problemy 

z płynnością na poziomie BGK, to warto byłoby uprzedzać o tym z góry pośredników, 

co niestety nie zawsze miało miejsce. 

Pewnym problemem pozostaje też systemowy problem transzowania środków, 

przekazywanych menedżerowi funduszu funduszu i dalej pośrednikom finansowym, 

w sytuacji gdy pojawiły się poważne nieprawidłowości i przedstawiciele któregoś 

z pośredników popełnili przestępstwo, co skutkuje rozwiązaniem umowy 39.  

                                                           
39

 Taka sytuacja wystąpiła w wielu regionach, gdzie konsorcjum dwóch firm udzielało pożyczek podstawionym 
osobom, ostatecznie sprawa trafiła do prokuratury, a wiele osób ma postawione zarzuty. Problemem jest 
jednak to, że przekazane środki są wydatkami niekwalifikowanymi, wskutek czego występuje znaczące 
zachwianie płynności w całym systemie. 
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W badaniach jakościowych podkreślano, że generalnie model z wykorzystaniem menedżera 

funduszu funduszy się sprawdza, personel BGK dysponuje dużą wiedzą w sferze wdrażania 

instrumentów finansowych, a dodatkowo ewentualne wątpliwości może konsultować 

z właściwym ministerstwem (obecnie MFiPR); wypracowane interpretacje są od razu 

przekładane na praktykę wdrażania IF w całym kraju (dzięki dominującej roli BGK). 

Naturalnie pewnym ograniczeniem pozostaje (całkowicie naturalna zresztą, z punktu 

widzenia banku) tendencja BGK do uniformizacji panujących rozwiązań i wdrażanych 

produktów finansowych 

Z drugiej jednak strony wskazywano, że BGK (pełniący rolę menedżera funduszu funduszy 

w 15 województwach ma problem z dużą rotację pracowników, a także prawdopodobnie 

zbyt małą, a także częściowo mało doświadczoną, obsadę kadrową. Utrudnia to współpracę, 

powoduje też nieporozumienia i błędy. Zwracano też uwagę na to, że w sytuacjach sporu 

pośredników finansowych na przykład z organami kontroli skarbowej (związanych z realizacją 

projektów) BGK, w sytuacjach gdy racja jest po stronie pośredników (co sam BGK przyznaje) 

nie wspiera odpowiednio pośredników, a niekiedy wręcz do czasu wyjaśnienia kwestii nie 

zgadza się na przykład na przyznanie prawa opcji. Pośrednicy doświadczeni w ramach 

Inicjatywy JEREMIE, w okresie 2007-2013 ,wskazują, że od tamtego czasu współpraca z BGK 

wyraźnie się pogorszyła. 

Od strony wdrożeniowej pewnym problemem był natomiast wybór pośredników 

finansowych za pomocą przetargów, realizowanych w ramach prawa zamówień publicznych 

(w okresie 2007-2013 pośrednicy byli wybierani w drodze konkursowej). To rozwiązanie 

miało niestety dwie niezbyt korzystne konsekwencje. Przede wszystkim utrudniało ono 

wprowadzanie po podpisaniu umowy zmian w parametrach instrumentu finansowego 

(chyba, że zostało to odpowiednio przewidziane w postanowieniach umowy), nawet jeżeli 

zmiany te wynikały z czynników zewnętrznych, niezależnych od BGK i pośrednika 

finansowego (chyba, że miały charakter siły wyższej). Dodatkowo, w przypadku braku 

rozstrzygnięcia przetargu (na przykład wskutek braku zainteresowanych pośredników) 

i próbie wyboru pośrednika „z wolnej ręki”, wysokość opłaty za zarządzanie musi mieścić 

się w ramach limitów narzucanych przez Rozporządzenie Delegowane, czyli nie przekraczać 

8% wkładu z programu, co w przypadku bardziej złożonych instrumentów mogło być 

niewystarczające z punktu widzenia pośrednika finansowego. Warto natomiast wskazać, że 

przepisy pzp zostały znacząco „rozluźnione” w okresie pandemii COVID-19, co było bardzo 

użyteczne z punktu widzenia menedżera funduszu funduszy. 

Od strony zarządzania dość poważnym wyzwaniem było natomiast to, że BGK pełnił 

menedżera funduszu funduszy w 15 z 16 województw (przy czym w niektórych z nich 

funkcjonowała większa liczba menedżerów funduszy funduszy, rolę tę pełnił na przykład 

Europejski Bank Inwestycyjny). W związku z tym, poniekąd w naturalny sposób, dla BGK 

najlepszym rozwiązaniem byłoby maksymalne ujednolicanie wdrażanych instrumentów 

finansowych oraz innych elementów, związanych z zarządzaniem IF. Z drugiej strony 
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poszczególne instytucje zarządzające są, z dość oczywistych i zrozumiałych powodów, bardzo 

niechętne takiemu podejściu. To bowiem, że w większości województw menedżerem 

funduszy funduszy była ta sama instytucja było poniekąd przypadkowe, wynikało głównie 

z tego, że na polskim rynku prawie nie było instytucji, dysponujących takimi kompetencjami 

i doświadczeniami (warto pamiętać, że BGK pełnił rolę menedżera funduszu powierniczego 

w okresie 2007-2013 w ramach Inicjatywy JEREMIE). Dodatkowo, wybór BGK nie wymagał 

przeprowadzenia przetargu, takie rozwiązanie było też silnie rekomendowane przez 

ministerstwo odpowiedzialne za nadzór nad polityką regionalną (w owym czasie było to 

Ministerstwo Rozwoju). Warto jednak pamiętać, że kształt poszczególnych regionalnych 

programów operacyjnych był wynikiem prac na poziomie regionalnym, a ich ostateczny 

kształt zależał od szeregu czynników, takich jak strategia rozwoju danego regionu wyniki 

oceny ex ante danego RPO, czy też oceny ex ante instrumentów finansowych.  

Dlatego też, zdaniem autorów niniejszego opracowania, chociaż można zrozumieć 

tendencję BGK do ujednolicania instrumentów, to (jeżeli nie stoją za tym określone 

merytoryczne argumenty) raczej warto się (dopóki są wdrażane regionalne programy 

operacyjne) takiej tendencji przeciwstawiać, nawet jeżeli faktycznie utrudnia to nieco pracę 

BGK, który jednak za swoją pracę otrzymuje odpowiednie wynagrodzenie.  

Nie oznacza to jednak, że nie należy (na przykład w formie uzgodnień z innymi regionami, 

pod ewentualnym patronatem MFiPR) dążyć do pewnej standaryzacji, tam gdzie nie narusza 

to specyfiki regionalnej. Przykładowo, jak wynika z informacji pozyskanych w ramach badań 

jakościowych, BGK musi monitorować we wszystkich regionach, w których pełni rolę 

menedżera funduszu funduszy, 651 wskaźników dotyczących poszczególnych działań. 

Znaczna część tych wskaźników różni się tylko minimalnymi elementami w ich definicji, 

co jednak powoduje, że nie można ich zintegrować. Klasycznym przykładem, wywodzącym 

się jeszcze z okresu 2007-2013, kiedy to problem (choć na znacznie mniejszą skalę) również 

się pojawiał, jest definicja firmy typu start-up. W różnych regionach można bowiem spotkać 

się z rozmaitymi, odmiennymi definicjami, od firmy założonej nie później, niż rok wcześniej, 

do firm założonej nie później niż 4 lata wcześniej. Stąd też dążenie do ujednolicania 

wskaźników i ewentualnie innych elementów proceduralnych byłoby oczywiście zasadne 

i jak najbardziej godne poparcia. Naturalnie jest to bardzo trudne, gdyż poszczególne 

województwa oddzielnie negocjują kształt swoich programów z Komisją Europejską, 

a wskaźniki mogą się różnić. W przypadku programów dotacyjnych nie jest to znaczącym 

problemem, jest zaś pewnym utrudnieniem w przypadku instrumentów finansowych, 

naturalnie tylko w sytuacji, gdy jakaś instytucja (taka jak BGK) pełni rolę menedżera funduszu 

funduszy w wielu regionach. Ponieważ nie można wykluczyć, że podobna sytuacja będzie 

miała miejsce w okresie 2021-2027, w związku z tym idealnym (choć dość trudnym do 

wprowadzenia) rozwiązaniem byłoby koordynowanie (zapewne z udziałem MFiPR) procesu 

tworzenia wskaźników we wszystkich działaniach, w których przewiduje się zastosowanie 

instrumentów finansowych. 
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Można też rozważyć (kwestia ta była sygnalizowana w wybranych wywiadach), na zasadzie 

porozumień z innymi regionami (i w ewentualnej koordynacji z MFiPR), aby „oddolnie” 

standaryzować wybrane produkty finansowe40. Takie rozwiązanie byłoby niewątpliwie 

bardzo korzystne dla pośredników finansowych realizujących projekty w wielu regionach 

(szczególnie zaś dla instytucji bankowych). Ważne, aby ten proces nie był narzucany 

z poziomu krajowego, ale był inicjatywą poszczególnych regionów. Oczywiście absolutnie 

idealnym rozwiązaniem byłoby opracowanie wspólnego produktu i wspólny wybór 

pośrednika finansowego dla grupy kilku regionów; w rzeczywistości jednak szanse na tego 

typu rozwiązanie są absolutnie minimalne, przede wszystkim z powodów problemów 

operacyjnych. 

Przedstawiciele pośredników finansowych zwracali też uwagę na to, że zmiany 

wprowadzone w produktach w związku z pandemią COVID-19 (wakacje kredytowe, 

wymagające aneksowanie umów z ostatecznymi odbiorcami) nie dość, że były dla nich 

poważnym obciążeniem, to dodatkowo opóźniając moment spłacenia pożyczki (30% opłaty 

za zarządzanie jest wypłacana proporcjonalnie do spłat pożyczki) odsuwały w czasie 

przychody. Problem ten miał być rozwiązany, co jednak jak dotąd nie nastąpiło41. 

4 Instrumenty finansowe w ramach poddziałań 3.4.1 i 3.4.2  

4.1 Ocena wdrażania instrumentów finansowych 

4.1.1 Wyniki badań ilościowych – perspektywa ostatecznych odbiorców wsparcia 

Interesujących informacji o efektach wsparcia dla odbiorców ostatecznych oraz sytuacji ich 

przedsiębiorstw przynoszą wyniki badania ilościowego – ankiety CATI przeprowadzonej 

wśród 342 firm korzystających z pożyczek w ramach poddziałań 3.4.1 i 3.4.2.  

Zdecydowana większość firm korzystających z pożyczek dla MŚP nie ubiegała się 

o finansowanie tej samej inwestycji na rynku komercyjnym. O kredyt, pożyczkę lub leasing 

wnioskowało łącznie jedynie ok 12% odbiorców ostatecznych, przy czym 8% otrzymało 

pozytywną decyzję instytucji finansowej, a 4% odmówiono przyznania środków. Dodatkowo, 

5% przedsiębiorców uważała, że nie ma szans na otrzymanie finansowania komercyjnego, 

dlatego zrezygnowała z ubiegania się o nie. Ogółem, jedynie 9% odbiorców ostatecznych 

pożyczki dla MŚP nie miała dostępu do środków komercyjnych (odmówiono im ich 

przyznania lub nie ubiegali się o nie z powodu przekonania o braku możliwości ich 

uzyskania), a więc znajdowała się stricte w luce finansowej. Przy czym odsetek firm w luce 

                                                           
40

 Chodzi nam o to, aby było to wynikiem porozumień pomiędzy poszczególnymi regionami, a nie presji BGK, 
który mimo swych dużych zasług w rozwoju instrumentów finansowych oferowanych na bazie środków 
publicznych i niewątpliwego profesjonalizmu, jest jednak wykonawcą, pracującym dla poszczególnych 
samorządów regionalnych. 
41

 Za rozwiązanie tego problemu powinien być odpowiedzialny BGK, w konsultacji z IZ RPO WM. Jako wysoce 
dyskusyjne należy bowiem traktować obciążanie pośredników dodatkowymi obowiązkami (przygotowanie 
aneksów do umów z ostatecznymi odbiorcami) i przesuwanie w czasie ich przychodów bez odpowiedniej 
rekompensaty. 
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był wyraźnie większy w przypadku firm funkcjonujących na rynku poniżej 24 miesięcy (18%) 

niż w przypadku firm o stażu rynkowym powyżej 24 miesięcy (5%), co stanowi istotny 

argument potwierdzający słuszność szczególnego nacisku na wspieranie młodych firm. 

Wykres 1.  Odsetek odbiorców ostatecznych pożyczki dla MŚP, którzy mieli możliwość 

uzyskania finansowania na rynku komercyjnym 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety CATI z odbiorcami ostatecznymi pożyczek w ramach 

poddziałań 3.4.1 i 3.4.2 (n=342). 

Większość odbiorców ostatecznych nie ubiegała się o środki komercyjne z powodu 

niekorzystnych warunków (i innych powodów), a nie z powodu braku możliwości ich 

uzyskania. W ich przypadku oferta rynkowa była na tyle nieatrakcyjna, że nawet 

nie podejmowali oni próby uzyskania środków w banku czy funduszu leasingowych. 

Faktycznie, uzyskane z ankiety odpowiedzi wskazują, że oferowane na rynku oprocentowanie 

dla firm działających poniżej 24 miesięcy wynosiło średnio aż 8,7% rocznie, a w przypadku 

starszych firm było tylko nieznacznie niższe (7,1%)42. Było więc ono bardziej zbliżone do 

kredytów konsumpcyjnych, a nie kredytów firmowych przyznawanych małym i średnim 

przedsiębiorstwom z ustabilizowaną sytuacją rynkową. Łatwo więc zrozumieć, dlaczego aż 

94% odbiorców ostatecznych pożyczki dla MŚP z poddziałań 3.4.1 i 3.4.2 jako jej 

najważniejszą przewagę wskazywało niższe oprocentowanie, które w przypadku firm do 2 lat 

było aż 3-krotnie niższe od komercyjnego (a w przypadku starszych firm – 2-krotnie) 43. 

                                                           
42

 Warto wskazać, że w ostatnich miesiącach poziom oprocentowania ulegał dużym obniżkom. 
43

 Zgodnie z wynikami CATI, średnie oprocentowanie pożyczek RPO WM dla firm działających do 24 miesięcy 
wyniosło 2,9%, a dla firm starszych – 3,5%. Generalnie, oprocentowanie rynkowe pożyczek z RPO oparte jest na 
stopie bazowej KE (w latach 2018-2020 spadła z 1,85% do 0,29%), powiększonej o wysokość marży ustalonej z 
zastosowaniem analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego zobowiązania (od 1 p.p. do 4 p.p.). Firmy z terenów o 
niskiej aktywności gospodarczej oraz projekty w zakresie Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji mogły 
korzystać z preferencyjnego oprocentowania na poziomie stopy bazowej KE. 
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Dodatkowo, pożyczki ze środków RPO były przyznawane bez opłat i prowizji, na co jako ich 

ważną zaletę wskazywało 81% respondentów. 

Wśród najważniejszych przewag pożyczek ze środków RPO nad źródłami komercyjnymi 

ok. ¾ przedsiębiorców wskazywało indywidualne podejście do klienta, a połowa – karencję 

w spłacie pożyczki. Wskazuje to na istotny aspekt pewnej elastyczności oferowanej przez 

pośredników finansowych wdrażających pożyczki RPO, być może również w zakresie bardziej 

zindywidualizowanego podejścia do konkretnej sytuacji finansowej przedsiębiorcy (której 

brak jest w przypadku dużych banków sieciowych, gdzie ocena zdolności kredytowej 

w przypadku małych firm opiera się zazwyczaj na zautomatyzowanych systemach 

scoringowych). Z kolei karencja w spłacie pożyczki jest szczególnie istotna w przypadku 

młodych firm,44 które potrzebują czasu na osiągnięcie odpowiednich przychodów 

z inwestycji pozwalających na spłatę rat pożyczkowych.  

Wykres 2.  Najważniejsze przewagi pożyczek dla MŚP ze środków RPO WM 2014-2020 nad 

źródłami komercyjnymi, wraz z porównaniem oferowanego oprocentowania  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety CATI z odbiorcami ostatecznymi pożyczek w ramach 

poddziałań 3.4.1 i 3.4.2 (n=342). 

                                                           
44

 Karencję w spłacie wśród najważniejszych przewag pożyczek ze środków RPO wskazało aż 64% firm 
działających do 2 lat, i 44% firm istniejących powyżej 2 lat. 
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Powody braku dostępu do finansowania komercyjnego były zróżnicowane w zależności 

od wieku firmy. Startupy działające na rynku poniżej 24 miesięcy jako najważniejszy powód 

wskazywały zbyt krótki czas istnienia firmy. W ich przypadku banki są bardzo ostrożne 

z przyznawaniem kredytów, gdyż młode firmy uznawane są za wysoce ryzykowne, a ich 

wiarygodność trudno ocenić ze względu na brak wystarczającej historii finansowej45. 

W przypadku firm działających na rynku powyżej 2 lat, główną barierą w uzyskaniu 

finansowania komercyjnego była niska ocena zdolności kredytowej – wynikająca z niskich 

przychodów lub generowania straty. Istotną barierą w dostępie do kredytu (niezależnie 

od wieku firmy) był również brak wymaganych zabezpieczeń46. 

Wykres 3.  Powody braku dostępu do finansowania komercyjnego 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety CATI z odbiorcami ostatecznymi pożyczek w ramach 

poddziałań 3.4.1 i 3.4.2 (n=30). 

Środki uzyskane przez przedsiębiorców w ramach przyznanej pożyczki przeznaczyli oni 

przede wszystkim na zakup nowych lub modernizację posiadanych maszyn, urządzeń lub 

pojazdów, a także nabycie narzędzi lub innych środków do produkcji. Przy czym aż w 

połowie celem inwestycji było wprowadzenie nowych lub ulepszonych produktów na rynek, 

a nie tylko zwiększenie skali prowadzonej działalności. Wyraźnie rzadziej inwestowano 

w wartości niematerialne i prawne, w tym w zakup oprogramowania lub technologii lub 

prowadzenie własnych prac badawczo-rozwojowych. Relatywnie mała liczba 

przedsiębiorców środki z pożyczki przeznaczyła na inwestycje związane z obszarem 

                                                           
45

 Pierwszy rok działalności przeżywa jedynie 71% nowopowstałych przedsiębiorstw, a pierwsze 2 lata – jedynie 
55%., por. Raport GUS „Przedsiębiorstwa niefinansowe powstałe w latach 2013–2017 - tablice”, Warszawa 
2019, Tablica 1 i 9. 
46

 Przedstawione wyniki należy traktować z pewną ostrożnością, z uwagi na niewielką liczbę respondentów 
w tym pytaniu (30). 
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energetyki, w tym w poprawę efektywności energetycznej budynku lub linii produkcyjnych 

oraz instalacje OZE. 

Wykres 4.  Cele, na jakie przeznaczone zostały środków z pożyczki przez przedsiębiorców 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety CATI z odbiorcami ostatecznymi pożyczek w ramach 

poddziałań 3.4.1 i 3.4.2 (n=342) 

Realizowane inwestycje przyniosły szereg istotnych, pozytywnych efektów poprawiających 

pozycję konkurencyjną wspartych przedsiębiorstw oraz pozytywnie oddziałujących na 

otoczenie. Najczęściej była to poprawa jakości oferowanych produktów i usług, a także 

wprowadzenie nowych na rynek nowych rozwiązań. Około 40% odbiorców ostatecznych 

zwiększyło zatrudnienie w prowadzonych przez siebie firmach, przy czym nieco częściej taki 

efekt był widoczny w przypadku firm działających na rynku ponad 2 lata (ostatecznych 

odbiorców Poddziałania 3.4.2). Mimo, że relatywnie niewielka część inwestycji była ściśle 

nakierowana na obszar energetyki, to jednak co 5 firma uzyskała oszczędności energii, 

a co 3 zmniejszyła emisję zanieczyszczeń do środowiska. Wdrożenie pożyczek miało też 

pewien efekt proeksportowy – co 10 z odbiorców ostatecznych rozpoczął lub zwiększył 

sprzedaż na rynki zagraniczne. 
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Wykres 5.  Efekty, jakie dana firma uzyskała dzięki pożyczce 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety CATI z odbiorcami ostatecznymi pożyczek w ramach 

poddziałań 3.4.1 i 3.4.2 (n=342) 

Jedynie 5% przedsiębiorców w połączeniu z otrzymaną pożyczką korzystało z wsparcia 

szkoleniowo-doradczego, natomiast zainteresowanie uzyskaniem takiego wsparcia 

wyraziło dodatkowo aż 50% wszystkich pożyczkobiorców. Widać więc wyraźnie, że firmy 

sektora MŚP z woj. małopolskiego oprócz otrzymania atrakcyjnie oprocentowanej pożyczki 

potrzebują wsparcia pozafinansowego, pozwalającego na uzupełnienie wiedzy w obszarach 

kluczowych dla powodzenia ich biznesu. Przy czym takie wsparcie jest szczególnie istotne 

w przypadku młodych firm, co widać również w wynikach ankiety (9% z nich korzystało 

z wsparcia, a kolejnych 56% chciałoby z niego skorzystać).  

Przedsiębiorcy najchętniej skorzystaliby z wsparcia w formie konsultacji osobistych, ale 

widoczne jest też duże zainteresowanie zdalnymi formami pomocy: webinarami oraz 

konsultacjami w formie wideokonferencji lub telefonicznej). Wśród najbardziej 

atrakcyjnych tematów wskazywali pozyskiwanie funduszy na rozwój oraz 

marketing/sprzedaż/pozyskiwanie klientów (odpowiednio 58% i 55% osób zainteresowanych 

wsparciem szkoleniowo-doradczym). Znaczna część chciałaby także skorzystać z pomocy 

w obszarze podatków i księgowości (38%), zarządzania przedsiębiorstwem (35%), a nieco 

rzadziej – wdrażania innowacji (13%) i rozpoczęcia sprzedaży eksportowej (9%). 

45% wszystkich osób korzystających z pożyczek byłoby zainteresowanych skorzystaniem 

z mentoringu prowadzonego przez doświadczonego przedsiębiorcę, w formie 

indywidualnych konsultacji. Jako mentoring rozumiemy tu możliwość regularnych spotkań 

z doświadczonym przedsiębiorcą, podczas których dzieli się on swoją praktyczną wiedzą 

o prowadzeniu firmy. Być może, warto rozważyć wprowadzenie takiej możliwości dla 
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odbiorców ostatecznych wsparcia, w połączeniu z zaoferowaniem szerszego dostępu do 

wsparcia szkoleniowo-doradczego.  

Wykres 6.  Zainteresowanie przedsiębiorców uzyskaniem wsparcia szkoleniowo-doradczego 

w połączeniu z uzyskaną pożyczką, oraz preferowana forma takiego wsparcia 

  

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety CATI z odbiorcami ostatecznymi pożyczek w ramach 

poddziałań 3.4.1 i 3.4.2 (n=342). 

Najważniejszym źródłem informacji o możliwości uzyskania pożyczki ze środków RPO WM 

2014-2020 byli rodzina, znajomi lub partnerzy biznesowi – wskazało na nich 40% 

wszystkich pożyczkobiorców. Duża część osób znalazła odpowiednią informację w 

internecie, w tym na stronach internetowych pośredników finansowych, UMWM, BGK, 

portali społecznościowych oraz innych. 13% odbiorców pożyczki uzyskało informację dzięki 

bezpośredniemu kontaktowi pośrednika finansowego, a 6% - ze szkoleń i warsztatów 

dotyczących pozyskiwania środków unijnych. Pozostałe źródła informacji były rzadko 

wskazywane.  
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Wykres 7.  Źródło informacji o możliwości uzyskania pożyczki ze środków RPO 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety CATI z odbiorcami ostatecznymi pożyczek w ramach 

poddziałań 3.4.1 i 3.4.2 (n=342). 

Ogółem, w ocenie praktycznie wszystkich (99,7%) przedsiębiorców korzystających 

z pożyczek uzyskane wsparcie było dobrze dostosowane do ich potrzeb. Potwierdzeniem 

bardzo pozytywnej oceny uzyskanej pożyczki przez odbiorców wsparcia jest niewątpliwie 

fakt, że aż 96% było zainteresowanych w przyszłości skorzystaniem z analogicznej pożyczki 

w celu sfinansowania kolejnych inwestycji (w tym aż 68% zdecydowanie byłoby 

zainteresowanych uzyskaniem takiego finansowania). Natomiast wśród propozycji 

wprowadzenia ewentualnych zmian największy odsetek respondentów wskazywał na 

potrzebę zwiększenia dostępności pożyczek dla firm o niskiej zdolności kredytowej (73%), 

zmniejszenie oprocentowania środków (68%), zmniejszenie wymagań w zakresie 

zabezpieczeń (62%) oraz uproszczenie procedury aplikowania (59%).  

Wykres 8.  Co należałoby zmienić w celu lepszego dostosowania pożyczki do potrzeb? 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety CATI z odbiorcami ostatecznymi pożyczek w ramach 

poddziałań 3.4.1 i 3.4.2 (n=342). 
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Znaczący wpływ na sytuację finansową przedsiębiorców korzystających z pożyczek 

w ramach poddziałań 3.4.1 i 3.4.2 miał wybuch pandemii COVID-19. W momencie 

przeprowadzania ankiety (wrzesień 2020), przychody ponad połowy przedsiębiorstw (51%) 

wciąż były niższe niż w okresie poprzedzającym rozpoczęcie pandemii. Przy czym w 

przypadku 24% firm, spadek przychodów nie przekraczał 25%, można go więc uznać za 

umiarkowany. Natomiast aż 27% przedsiębiorców deklarowało spadek przychodów o ponad 

25%, w tym 13% - o spadek o ponad 50%. W ich przypadku pojawia się już istotne ryzyko dla 

utrzymania działalności w dłuższym okresie, jeśli nie uda się w nadchodzących miesiącach 

odbudować przynajmniej części utraconego popytu.  

Wybuch pandemii i towarzyszący mu kryzys gospodarczy negatywnie wpłynął na 

dostępność finansowania obrotowego i finansowego na rynku komercyjnym. Przy czym 

szczególnie duży odsetek przedsiębiorców wskazało w ankiecie na spadek dostępności 

finansowania obrotowego (38%), a nieco mniej – inwestycyjnego (30%). Jest to ważna 

informacja w kontekście udzielania wsparcia zwrotnego w najbliższym miesiącach, 

potwierdzająca zasadność wprowadzonych zmian w przyznawaniu pożyczek przez fundusze 

pożyczkowe, w tym rozszerzenia wsparcia o ofertę pożyczek płynnościowych. 

Wykres 9.  Zmiana poziomu przychodów w stosunku do sytuacji sprzed wybuchu pandemii 

COVID-19 

 

Wykres 10.  Zmiana dostępności finansowania obrotowego i inwestycyjnego w stosunku 

do sytuacji sprzed wybuchu pandemii COVID-19 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety CATI z odbiorcami ostatecznymi pożyczek w ramach 

poddziałań 3.4.1 i 3.4.2 (n=342). 
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4.1.2 Wyniki badań jakościowych – perspektywa instytucji zarządzających i wdrażających 

IF  

Poziom zainteresowania ofertą instrumentów finansowych w ramach obu działań był 

odmienny. Zainteresowanie ofertą w ramach Poddziałania 3.4.2 (dla firm działających 

od co najmniej 24 miesięcy) był bardzo wysoki i realizacja projektów przebiegała bez 

większych problemów. Z kolei w przypadku Poddziałania 3.4.1 zainteresowanie było 

znacząco mniejsze, co zapewne było spowodowane przez kilka odmiennych czynników. 

Przede wszystkim w przypadku osób fizycznych rozpoczynających działalność gospodarczą, 

do pewnego stopnia nieco bardziej atrakcyjna mogła być oferta w ramach programu BGK 

„Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” oraz (wygasająca) oferta w ramach działania 6.2 

PO KL. W obu przypadkach przewagą tych instrumentów było to, że nie trzeba było zakładać 

działalności gospodarczej, aby otrzymać wstępną decyzję, co do możliwości pozyskania 

finansowania. W związku z tym dopiero osoby, które wiedziały, że otrzymają pożyczkę 

rejestrowały nową działalność. W przypadku Poddziałania 3.4.1 nie było, co do zasady, 

to możliwe; warunkiem ubiegania się o pożyczkę było posiadanie zarejestrowanej 

działalności gospodarczej (w dowolnej formie). 

Jak wynika z badań jakościowych z przedstawicielami pośredników finansowych, motywacje 

stojące za korzystaniem z pożyczek przez przedsiębiorców były rozmaite, przy czym kluczową 

rolę odgrywało, podobnie jak i w innych regionach atrakcyjne, preferencyjne 

oprocentowanie, znacznie niższe, niż w przypadku finansowania bankowego. Biorąc 

dodatkowo pod uwagę to, że od udzielanych pożyczek nie były pobierane prowizje (które 

w przypadku banków, biorąc pod uwagę rekordowo niski poziom maksymalnego 

oprocentowania kredytów47 kształtują się na dość wysokim poziomie48). Stąd też korzyści 

z korzystania z oferty pożyczek oferowanych w ramach RPO WM, szczególnie dla pożyczek 

o dużej wartości i jednocześnie o maksymalnej zapadalności są bardzo duże49. 

Dość zróżnicowane opinie były prezentowane, jeżeli chodzi o podział instrumentów na te 

przewidziane dla firm działających do 24 miesięcy i na te skierowane do bardziej dojrzałych 

firm. Przedstawiciele pośredników dość powszechnie krytykowali to rozwiązanie, 

wskazując, że parametry obu instrumentów w zasadzie się między sobą nie różniły i na 

przyszłość należałoby zaproponować jednolity instrument, dla oby typów firm. Część z nich 

znajduje się bowiem obecnie w sytuacji, w której wykorzystali już środki na pożyczki 

w ramach Poddziałania 3.4.2, natomiast dysponuje jeszcze wolnymi środkami na udzielanie 

                                                           
47

 Zgodnie ze stosownymi regulacjami, maksymalny poziom oprocentowania wynosi obecnie 7,2% w stosunku 
rocznym (dwukrotność sumy stopy referencyjnej NBP oraz wartości 3,5% tj. 2*0,1% + 2*3,5%). 
48

 W przypadku kredytów konsumpcyjnych sięgają one nawet 13-14% (sic!), warto zaś pamiętać, że szereg firm 
prowadzonych w formie jednoosobowej działalności gospodarczej korzysta właśnie z takich kredytów, w 
przypadku kredytów gospodarczych są jednak znacząco niższe. 
49

 Niskie oprocentowanie ma przede wszystkim znaczenie dla pożyczek o długiej zapadalności, korzyści z braku 
prowizji dotyczą wszystkich pożyczek. 
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pożyczek w ramach Poddziałania 3.4.1. W rezultacie wielu przedsiębiorców nie może 

pozyskać pożyczki, podczas gdy dostępne są jeszcze pożyczki dla młodszych firm. 

Warto przy okazji podkreślić, że dla pozabankowych pośredników finansowych, podobnie jak 

dla banków, udzielanie pożyczek młodym firmom jest obciążone znacząco wyższym 

ryzykiem, a także jest przeważnie znacznie bardziej pracochłonne (dużym wyzwaniem bywa 

także uzgodnienie możliwych zabezpieczeń). Dodatkowo, warto pamiętać, że pożyczki 

udzielane dla firm nie działających w obszarze odpowiednich regionalnych inteligentnych 

specjalizacji, ani na obszarach o niskiej aktywności gospodarczej, są oprocentowane na 

poziomie rynkowym, co w przypadku większości start-upów oznacza oprocentowanie na 

poziomie stopy bazowej + 400 punktów bazowych50, a więc obecnie (a właściwie 

od 1 października 2020) 4,29%,a więc stosunkowo wysoko.  

Z drugiej strony, na co słusznie wskazują przedstawiciele IZ RPO WM, podział finansowania 

na instrumenty skierowane do obu rodzajów firm powoduje, że w zasadzie stale jest 

zagwarantowane finansowanie dla młodszych firm, które miałyby zapewne duże problemy 

z pozyskaniem finansowania bankowego. Temu argumentowi trudno odmówić zasadności.  

Inną ważną kwestia, która budziła poważne kontrowersje było postanowienie zawarte 

w tzw. metryce produktu, zgodnie z którym co najmniej 30% kwoty pożyczek musiało 

zostać przeznaczone na pożyczki w kwocie do 100 000 PLN. Intencja wprowadzenia takiego 

rozwiązania była oczywiście absolutnie słuszna, chodziło o to, aby nie udzielać zbyt wielu 

pożyczek o zbyt wysokiej wartości, tak, aby dywersyfikować ryzyko portfela, a także 

koncentrować wsparcie na niewielkich podmiotach (przeważnie bowiem takie właśnie 

podmioty potrzebują pożyczek o mniejszej wartości). Niestety, takie rozwiązanie było bardzo 

kłopotliwe dla pośredników finansowych. Oznaczało ono bowiem, że pośrednicy musieli 

aktywnie poszukiwać podmiotów zainteresowanych mniejszymi pożyczkami, aby 

zrównoważyć dominujące zainteresowanie pożyczkami o wyższej wartości. Bardzo często 

(co zresztą widać na danych o udzielonych pożyczkach) problem rozwiązywano w ten 

sposób, że tej samej firmie udzielano jednego dnia dwóch pożyczek: o wartości powyżej 

i poniżej 100 tysięcy złotych. Pośrednicy zwracali też uwagę na to, że na pożyczki w 

wysokości do 100 tysięcy złotych, szczególnie na terenach miejskich, jest bardzo niewielki 

popyt. 

Wydaje się, że zastosowane rozwiązanie nie jest najbardziej szczęśliwe, stwarza ono 

poważne problemy pośrednikom. Zdaniem autorów, znacznie lepsze byłyby rozwiązania, 

które w bardziej „miękki” sposób wymuszałyby osiągnięcie zakładanego rezultatu, takie jak 

na przykład: 

 Realizowanie oddzielnych projektów dla pożyczek o mniejszej i większej 

wartości, dodatkowo o zróżnicowanych alokacjach. Przykładowo na udzielanie 

                                                           
50

 Zgodnie z postanowieniami Komunikatu Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i 
dyskontowych (2008/C 14/02). Niektórzy pośrednicy podchodzą jednak do tego wymogu dosyć liberalnie. 
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pożyczek o wartości do 200 tysięcy złotych można by przeznaczyć 50% alokacji, 

a na pożyczki od 200 tysięcy do miliona złotych także 50% alokacji. Pośrednicy, 

którzy uważaliby, że popyt na mniejsze pożyczki jest ograniczony, nie braliby 

udziału w przetargach, bądź też (ze względu na trudność realizacji projektu) 

odpowiednio wysoko wyznaczaliby swoją opłatę za zarządzanie. 

 Inną możliwością byłoby preferowanie udzielania pożyczek o mniejszej 

wartości, zamiast sankcji administracyjnych, poprzez ich niższe oprocentowanie 

lub też wyższe wynagrodzenie pośrednika za ich udzielanie (taka opcja wydaje 

nam się najbardziej sensowna). 

 Można też ewentualnie po prostu obniżyć wymagany udział pożyczek o wartości 

do 100 tysięcy złotych (np. do 15%), a także podnieść próg wartościowy do na 

przykład 200 000 zł. 

Pośrednicy zwracali też uwagę na to, że od początków pandemii COVID-19, banki zaczęły 

znacznie bardziej restrykcyjnie podchodzić do udzielania kredytów, szczególnie z branż 

uznawanych za ryzykowne (turystyka, gastronomia, branża eventowa). Te branże mogą 

w większym stopniu korzystać z oferty funduszy pożyczkowych, problemem jest jednak to, że 

wtedy znacznie będzie rosło ryzyko niespłacania pożyczek i ostatecznie współczynnik 

szkodowości.  

Niektórzy badani zwracali też uwagę na poważne problemy z operacjonalizacją pojęcia 

regionalnych inteligentnych specjalizacji i przypisaniem danego, finansowanego pożyczką, 

projektu do danej RIS, co pozwalało na obniżenie oprocentowania pożyczki. Ich zdaniem 

było to bardzo trudne, stąd też przynajmniej niektórzy pośrednicy udzielali bardzo niewielu 

takich pożyczek, z obawy przed zakwestionowaniem prawidłowości ich udzielenia przez 

organy kontrolne. 

Jak się wydaje, problemy wynikały z kilku powodów: 

 Przede wszystkim, systemowo, pojęcie regionalnych inteligentnych specjalizacji jest 

najczęściej stosowane w przypadku projektów realizowanych w ramach tzw. Celu 

Tematycznego 1 (Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i 

innowacji) i dotyczy przeważnie projektów związanych z prowadzeniem prac 

badawczo-rozwojowych. W przypadku takich projektów przypisanie konkretnego 

projektu do danej RIS jest relatywnie łatwiejsze, opis RIS jest zresztą tak właśnie 

pomyślany. W przypadku zaś pożyczek udzielanych w ramach poddziałań 3.4.1 i 3.4.2, 

finansowały one przeważnie różne wydatki inwestycyjne i obrotowe, które może nie 

być łatwo przypisać danej specjalizacji. 

 Nie było jasne, jaka jest metodyka przypisywania wydatków finansowanych pożyczką 

do danej RIS, jeżeli chodzi o typ zakupywanego sprzętu. Jeżeli bowiem, w ramach 

pożyczki za 800 tysięcy złotych, był finansowany zakup sprzętu za 50 tysięcy złotych, 

który można przypisać danej kategorii RIS, to czy taka pożyczka kwalifikowała się do 
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obniżonego oprocentowania? Niestety, nie było to jasne i to też powodowało 

wątpliwości pośredników. 

  Analogicznie, gdyby przyjąć (odmiennie niż powyżej), że decydują nie charakterystyki 

sprzętu, ale sposób jego wykorzystania (jako służący produkcji towarów lub 

świadczeniu usług spójnych z daną RIS), to po pierwsze powinno być to jasno 

określone w odpowiednich dokumentach, a po drugie, powinno być jasno 

wytłumaczone, jak postępować, gdy na przykład dany sprzęt będzie wykorzystywany 

w różnych sferach. 

Wydaje się zatem, że byłoby absolutnie niezbędne, aby w tej sferze w ramach RPO WM 

2021-2027 zapewnić odpowiednie wsparcie pośrednikom finansowym poprzez warsztaty 

oraz odpowiednio jasne regulacje – nawiązujemy do tej kwestii w jednej z rekomendacji. 

Badani zwracali też uwagę na to, że z ich punktu widzenia istnieje ryzyko, że organy 

kontrolne mogą ex post kwestionować prawidłowość udzielenia pożyczek płynnościowych 

związanych z pandemią COVID-19. Pośrednicy bowiem, nie dysponując aktualnymi 

sprawozdaniami finansowymi nie byli w stanie sprawdzić, czy dana firma ma rzeczywiście 

problemy z płynnością finansową. 

Poniżej prezentujemy tabelę podsumowującą zakładane i osiągane wartości wskaźników dla 

poddziałań 3.4.1 i 3.4.2. Jak z niej jasno wynika, wskaźniki w ramach Poddziałania 3.4.2 

zostały już osiągnięte i znacząco przekroczone. Nieco mniej optymistycznie wygląda sytuacja, 

jeżeli chodzi o Poddziałanie 3.4.1. Wprawdzie liczba tworzonych nowych firm (po załamaniu 

spowodowanym pandemią w okresie marzec-maj 2020, powoli wraca do typowych dla 

wcześniejszych lat wielkości, to jednak nie można wykluczyć tego, że firmy te będą dość 

ostrożnie korzystać z finansowania zwrotnego, także ze względu na niepewną sytuację 

gospodarczą.  
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Tabela 8.  Zakładane i osiąganie wartości wskaźników w ramach Strategii Inwestycyjnej dla 

poddziałań 3.4.1 i 3.4.2 

Działanie/ 

poddziałanie 

Wskaźnik  SI 2020 Aktualny 
poziom 
wskaźnika 
(POIF) 

Aktualny 
poziom 
wskaźnika –
SL 2014 

Poziom 
realizacji 
wskaźnika 
(POIF) 

3.4.1 (CI_3) Liczba 
przedsiębiorstw 
otrzymujących wsparcie 
finansowe inne niż 
dotacje 
(przedsiębiorstwa)  

360 234 88 65,00% 

Inwestycje prywatne 
uzupełniające wsparcie 
publiczne dla 
przedsiębiorstw (inne 
niż dotacje) 

9 006 071 PLN 
4 316 620 

PLN 
1 909 923 

PLN 
47,93% 

3.4.2 (CI_3) Liczba 
przedsiębiorstw 
otrzymujących wsparcie 
finansowe inne niż 
dotacje 
(przedsiębiorstwa) 

305 827 583 271,14% 

Inwestycje prywatne 
uzupełniające wsparcie 
publiczne dla 
przedsiębiorstw (inne 
niż dotacje) w euro  

18 012 141 
PLN 

66 582 883 
PLN 

54 492 095 
PLN 

369,65% 

Źródło: Strategia inwestycyjna dla instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, kolejne wersje, Bank Gospodarstwa Krajowego (dane z POIF 

na 30 września 2020 r.), Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (dane z systemu SL2014 na 

30 września 2020). 

4.1.3 Rozkład przestrzenny wsparcia oferowanego firmom w ramach poddziałania  

Interesującą sferą pozostaje też rozkład przestrzenny lokalizacji ostatecznych odbiorców 

pożyczek. Poniżej oszacowano przestrzenny rozkład wsparcia, przekazanego 

przedsiębiorstwom w formie pożyczek, udzielonych przy wsparciu pochodzącym 

z Poddziałania 3.4.1 i 3.4.2 RPO WM. Analizując bezwzględne wartości dotyczące liczby 

i wartości pożyczek udzielonych firmom zlokalizowanym w poszczególnych powiatach widać, 

że największą ich część otrzymały firmy z siedzibą w Krakowie (184 umowy – 16% ogółu 

pożyczek) oraz w dwóch powiatach zlokalizowanych we wschodniej części regionu, 

tj. w powiecie nowosądeckim (128 pożyczek) oraz tarnowskim (107). Ponadto łącznie 

99 umów pożyczkowych zawarły podmioty z powiatów grodzkich Tarnów i Nowy Sącz. Tylko 

pojedyncze pożyczki trafiły z kolei do firm zlokalizowanych w powiatach na północnych 
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i południowych obrzeżach województwa małopolskiego (powiaty: miechowski, tatrzański 

i proszowicki). Bardzo niewielka część pożyczek (2% ich ogólnej liczby i wartości) trafiła do 

podmiotów prowadzących działalność na terenie województwa małopolskiego, 

ale posiadających siedzibę w innych regionach Polski.  

Mapa 1.  Rozkład liczby pożyczek udzielonych w RPO WM 2014-2020, poddziałania 3.4.1 

i 3.4.2 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pośredników finansowych (stan na 30 czerwca 2020). 

Rozkład wartości udzielonych pożyczek w znacznej mierze odpowiada rozkładowi ich liczby. 

Na firmy z siedzibą Krakowie przypadła ogółem kwota 33 mln zł (14% łącznej kwoty pożyczek 

udzielonych firmom). Niewiele niższe kwoty trafiły do firm z powiatów ziemskich: 

tarnowskiego (30 mln zł) oraz nowosądeckiego (26 mln zł). Łącznie na trzy wymienione 

powiaty przypadło 38% kwoty dotąd udzielonych pożyczek. Relatywnie wysokie kwoty 

pożyczek uzyskały także firmy z powiatów krakowskiego (14 mln zł) i limanowskiego 

(13 mln zł).   



 

 

  
73 

 

Mapa 2. Rozkład wartości pożyczek udzielonych w RPO WM 2014-2020, poddziałania 

3.4.1 i 3.4.2 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pośredników finansowych (stan na 30 czerwca 2020). 

Inaczej rozkład wsparcia prezentuje się (zob. Mapa 3), gdy wartość pożyczek udzielonych 

firmom z danego powiatu zestawi się z liczbą podmiotów gospodarczych na danym obszarze 

(o zatrudnieniu poniżej 250 osób). Kwota pożyczki przypadająca na jeden podmiot figurujący 

w bazie REGON wyniosła średnio w województwie 559 zł51. Średnio najwyższe wsparcie 

uzyskały firmy we wschodniej części województwa małopolskiego, przede wszystkim 

w powiatach: tarnowskim (2102 zł), dąbrowskim (1982 zł), w mieście Tarnów (1515 zł) 

i w powiecie nowosądeckim (1451 zł). W zachodniej części regionu podwyższoną łączną 

wartością pożyczek charakteryzują się powiat suski (1170 zł) oraz oświęcimski (633 zł), 

                                                           
51

 Biorąc pod uwagę, że znaczna część podmiotów w bazie REGON nie prowadzi aktywnej działalności 
gospodarczej, prezentowane kwoty średniej wartości wsparcia są zapewne znacznie wyższe. 
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natomiast najniższe wartości przypadły na firmy z powiatów miechowskiego (93 zł) 

i nowotarskiego (106 zł). Bardzo niski wskaźnik przypadł także na firmy z Krakowa (224 zł)52. 

Przedstawione dane wydają się sugerować, że na strukturę dystrybucji finansowania 

wpłynęła oferta niższego oprocentowania pożyczek53, skierowana do przedsiębiorstw 

z obszarów o niskim poziomie aktywności gospodarczej w województwie małopolskim. 

Do tych obszarów należy siedem powiatów, przy czym ich większość (aż sześć) 

charakteryzuje się ponadprzeciętną wartością udzielonych pożyczek w przeliczeniu na jedną 

firmę (powiaty: dąbrowski, tarnowski, brzeski, gorlicki, nowosądecki, limanowski). 

Tylko w jednej strefie niskiej aktywności gospodarczej (w powiecie proszowickim) średnie 

wsparcie udzielone firmom było niższe od średniej dla całego województwa. Oznacza to, że 

zastosowany mechanizm osiągnął, co do zasady, swoje cele, a skala korzystania z pożyczek 

przez firmy ulokowane w tych powiatach była znacząco wyższa od przeciętnej. Szczególnie 

wyraźny efekt można wskazać w powiatach ze wschodniej części województwa 

tj. w powiecie tarnowskim i dąbrowskim, co jest związane z aktywnością przede wszystkim 

dwóch pośredników finansowych tj. Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego 

oraz Lubelskiej Fundacji Rozwoju, częściowo (dla wschodniej części województwa) 

operującej w oparciu o swoje biuro w Rzeszowie. Badani pośrednicy potwierdzali zresztą, że 

przynajmniej niektórzy z nich bardziej aktywnie prowadzili działalność właśnie w powiatach 

o niskiej aktywności gospodarczej, z tego względu, że dla dużej części przedsiębiorców 

kluczowym kryterium oceny atrakcyjności pożyczki jest jej niskie oprocentowanie. 

Naturalnie, do dalszych przemyśleń należy pozostawić to, czy tego typu rozwiązanie jest 

korzystne, czy też należy się skupiać na wspieraniu projektów realizowanych w ramach 

poszczególnych regionalnych inteligentnych specjalizacji (oba rozwiązania nie są zresztą 

konkurencyjne); do kwestii tej powrócimy w ramach Komponentu 2. badania.  

                                                           
52

 Jest to zresztą typowa sytuacja dla dużych miast, w których jest wprawdzie dużo firm, ale trudno do nich 
dotrzeć. 
53

 Pożyczki takie były oprocentowane przeważnie o jeden punkt procentowy niżej niż pozostałe pożyczki (wiele 
zależało od jakości zabezpieczeń i ratingu przedsiębiorcy), różnica mogła sięgać nawet 4 punktów 
procentowych. 
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Mapa 3.  Rozkład wartości pożyczek udzielonych w RPO WM 2014-2020, Poddziałania 

3.4.1 i 3.4.2, w przeliczeniu na 1 podmiot o zatrudnieniu do 249 osób 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pośredników finansowych (stan na 30 czerwca 2020) oraz 

bazy podmiotów zarejestrowanych w bazie REGON (stan na koniec 2019 r.). 

4.2 Wnioski na przyszłość  

Jeżeli chodzi o wnioski na przyszłość pod kątem wdrażania instrumentów finansowych 

skierowanych do szerokiego kręgu podmiotów sektora MŚP i na finansowanie szerokiej 

palety projektów inwestycyjnych, to można wskazać na następujące niżej opisane kwestie. 

Przede wszystkim bardzo trudno jest powiedzieć, jak będzie wyglądała sytuacja na rynku 

i popyt na finansowanie inwestycyjne i obrotowe po zakończeniu pandemii COVID-19 

(oczywiście bardzo trudno powiedzieć kiedy to nastąpi). Można jednak przyjąć, że na rynku 

pojawi się znaczący popyt ze strony firm, które ze względu na niepewną sytuację odkładały 

realizację swoich planów inwestycyjnych. Jest wysoce prawdopodobne, że moment 

pojawienia się na rynku instrumentów finansowych oferowanych ze środków RPO WM  

2021-2027 (zakładamy, że powinno to nastąpić mniej więcej wiosną 2022 roku) nałoży się na 

koniec pandemii, stąd też popyt na środki może być bardzo wysoki. 
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Można jednak także przyjąć, że niezależnie od tego, znaczący będzie popyt na finansowanie 

obrotowe, szczególnie, że w okresie recesji dostępność finansowania bankowego może 

znacząco zmaleć, banki będą bowiem (już obecnie zresztą do pewnego stopnia mamy do 

czynienia z taką sytuacją) bardziej restrykcyjnie oceniać wnioski kredytowe, jakoś portfela 

kredytowego spadnie, a wzrośnie wskaźnik kredytów nieregularnych (zgodnie z oceną ZBP 

może on wzrosnąć do poziomu 8,3% z obecnego 6,1%), a ponadto część banków może mieć 

poważne problemy finansowe54 

Nie wiadomo natomiast, na ile w nowej perspektywie dopuszczalne będzie oferowanie 

finansowania obrotowego. Kwestia ta ma bardzo duże znaczenie, gdyż jak wynika 

z przeprowadzanych wywiadów finansowanie takie jest bardzo poszukiwane, z drugiej strony 

jednak jest ono obciążone znacząco wyższym ryzykiem, niż finansowanie inwestycyjne.  

Kolejną kwestią godną zastanowienia są szczegółowe parametry udzielanych pożyczek. 

Jak się wydaje, o ile nie nastąpi dramatyczny spadek dostępności kredytów bankowych, to 

obecnie stosowane parametry, czyli maksymalnie 7 letnia zapadalność i maksymalna wartość 

sięgająca 1 miliona złotych55 wydają się być sensownie ustawione.  

Mimo pewnych problemów wdrożeniowych, proponujemy utrzymanie oddzielnej oferty dla 

młodych firm, firmy takie mają zawsze największe problemy z pozyskaniem finansowania. 

Do poważnego przemyślenia wydaje się natomiast być kwestia obniżania oprocentowania 

dla firm prowadzących działalność odpowiadającą właściwym regionalnym inteligentnym 

specjalizacjom56, o czym już wspominaliśmy. W tym ostatnim przypadku zasadniczym 

wyzwaniem jest odpowiednie przypisanie specjalizacji profilowi działania przedsiębiorcy. 

Wprawdzie wspomniany w przypisie dokument dość precyzyjnie opisuje to, o jakie 

szczegółowe specjalizacje chodzi, to jednak w rzeczywistości mogą pojawić się wątpliwości, 

czy pośrednik odpowiednio zaklasyfikował danego przedsiębiorcę (któremu oczywiście 

zależy, za względu na obniżone oprocentowanie, aby wpisywał się w jedną ze specjalizacji).  

Jako sensowne należy natomiast ocenić utrzymanie obniżenia oprocentowania dla firm, 

które realizują projekty w obszarach o niższej aktywności gospodarczej – wszystko 

wskazuje na to, że mechanizm ten spełnia pokładane w nim nadzieje. 

                                                           
54

 Zob. na przykład „Raport ZBP. Polska i Europa. Nowe rozdanie gospodarcze”, Warszawa, wrzesień 2020. 
55

 Autorzy niniejszego raportu nie są szczególnymi zwolennikami oferowania bardzo wysokich poziomów 
finansowania przez pozabankowe fundusze pożyczkowe (a to one właśnie, z bardzo niewielkimi wyjątkami 
pełnią rolę pośredników finansowych). 
56

 W przypadku Małopolski są to: nauki o życiu (life sciences), energia zrównoważona, technologie informacyjne 
i komunikacyjne, chemia, produkcja metali i wyrobów metalowych oraz wyrobów z mineralnych surowców 
niemetalicznych, elektrotechnika i przemysł maszynowy, przemysły kreatywne i czasu wolnego. Zob. 
„Inteligentne specjalizacje województwa małopolskiego. Uszczegółowienie obszarów wskazanych w 
Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2014-2020”,  Kraków, wrzesień 2015 r. 
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5 Instrumenty finansowe w ramach Poddziałania 4.3.4  

5.1 Ocena wdrażania instrumentów finansowych  

W ramach Poddziałania 4.3.4 wdrażano instrument finansowy w formie pożyczki na 

zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach mieszkaniowych wielorodzinnych. 

Odbiorcami pożyczki mogły być spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, Towarzystwa 

Budownictwa Społecznego (TBS) oraz jednostki samorządu terytorialnego i podległe im 

podmioty (w zakresie budynków komunalnych). Warunkiem ubiegania się o pożyczkę na 

efektywność energetyczną w sektorze mieszkaniowym była lokalizacja podmiotu na terenie 

Województwa Małopolskiego. 

W ramach pożyczki wspierane były inwestycje w zakresie głębokiej modernizacji 

energetycznej budynków wielorodzinnych wraz z wymianą źródeł ciepła, w tym 

z możliwością zastosowania odnawialnych źródeł energii (OZE). Warunkiem uprawniającym 

do uzyskania pożyczki było uzyskanie w ramach realizowanej inwestycji poprawy 

efektywności energetycznej o min. 25%, natomiast preferowane były inwestycje 

zwiększające efektywność energetyczną o ponad 60%. W celu wykazania odpowiedniego 

wzrostu efektywności energetycznej wymagane było przeprowadzenie audytu 

energetycznego ex-ante oraz audytu ex-post (lub potwierdzenia realizacji przedsięwzięcia 

zgodnie z projektem budowlanym). 

Parametry pożyczki na zwiększenie efektywności energetycznej dla sektora 

mieszkaniowego były atrakcyjniejsze niż dostępne na rynku komercyjnym. Zgodnie 

z zapisami Strategii Inwestycyjnej, wartość pożyczki mogła wynosić od 100 tys. zł do 10 mln 

zł, w praktyce jednak pośrednicy finansowi oferowali pożyczki o maksymalnej wartości 

1,6 lub 3,2 mln zł (MARR) oraz 1,8 mln zł (Alior Bank). Zmniejszenie maksymalnej kwoty 

pożyczki wynikało z podziału alokacji na relatywnie małe części oraz zapisów określających 

maksymalną kwotę pożyczki dla jednego podmiotu na maksymalnie 10% wartości danej 

umowy z pośrednikiem finansowym. Pożyczki udzielane były na preferencyjnych warunkach, 

z niskim oprocentowaniem (od 0,15% do 0,5%, zależnie od uzyskanych oszczędności 

w zużyciu energii końcowej), oraz brakiem opłat i prowizji. Dodatkowym atutem 

oferowanych pożyczek był długi okres finansowania (do 20 lat) oraz możliwość uzyskania 

karencji w spłacie pożyczki (do 6-9 miesięcy), a także brak wymaganego wkładu własnego57.  

                                                           
57

 Z wyjątkiem pożyczki udzielanej w formie pomocy inwestycyjnej, dla której wymagano wkładu własnego w 
wysokości 24%. 
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Tabela 9.  Porównanie podstawowych parametrów pożyczek na efektywność energetyczną 

w ramach Poddziałania 4.3.4 RPO WM 2014-2020 

Lp. Nazwa pożyczki 
Pośrednik 
finansowy 

Wielkość 
pożyczki 

Oprocentow
anie 

Okres 
pożyczki 

Karencja 
w spłacie 

1 Pożyczka na 
efektywność 
energetyczną 

MARR 0,1 – 3,2 
mln zł 

0,15 - 0,5% Do 20 lat Do 6 mc 

2 Pożyczka na 
efektywność 
energetyczną II 

MARR 0,1 – 1,6 
mln zł 

0,15 - 0,5% Do 20 lat Do 9 mc 

3 Pożyczka 
termomodernizacyjna 

Alior Bank 0,1 – 1,8 
mln zł 

0,15 - 0,5% Do 20 lat Do 9 mc 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeglądu źródeł internetowych. 

Zainteresowanie pośredników finansowych wdrażaniem pożyczki na efektywność 

energetyczną było umiarkowane, ale nie powinno być problemów z zakontraktowaniem 

całej dostępnej alokacji. Łączna alokacja ze środków unijnych na pożyczki udzielane w 

ramach Poddziałania 4.3.4 wynosi 20 mln euro (ok. 88,6 mln zł) i nie była zmieniana w trakcie 

realizacji RPO WM 2014-2020.58 Dotychczas59 BGK podpisał 3 umowy z pośrednikami 

finansowymi na łączną kwotę 66 mln zł, w tym 2 umowy z Małopolską Agencją Rozwoju 

Regionalnego (MARR) oraz 1 umowę z Alior Bankiem. W dwóch przetargach ofertę złożyła 

jedynie Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego, w trzecim żaden pośrednik się nie zgłosił 

i po negocjacjach podpisano umowę z Alior Bankiem z wolnej ręki. Aktualnie trwa 

postępowanie przetargowe na łączną kwotę 18 mln zł,60 w którym oferty złożyły MARR oraz 

spółka Scorpii Capital. W przypadku skutecznego wyboru pośrednika w ramach tego 

postępowania i wykorzystania prawa opcji, praktycznie cała alokacja w Poddziałaniu 4.3.4 

powinna zostać zakontraktowana. Warto dodać, że ograniczone zainteresowanie 

pośredników finansowych wdrażaniem instrumentów w obszarze energetyki nie było czymś 

specyficznym dla Małopolski – taka sama sytuacja występowała w innych regionach kraju. 

Liczba udzielanych pożyczek w początkowym okresie wdrażania była niewielka, 

w kolejnych latach widoczna jest jednak wyraźna poprawa w tym zakresie. Dotychczas 

w ramach realizowanych umów MARR udzielił 71 pożyczek na łączną kwotę 35 mln zł 

(średnia wartość pożyczki wyniosła ok. 495 tys. zł)61. Alior Bank, z racji krótkiego okresu 

                                                           
58

 Razem z wkładem BGK wartość środków do zakontraktowania w ramach Poddziałania 4.3.4 wynosi 104,2 mln 
zł. 
59

 Wg stanu na 3.09.2020. 
60

 Wartość dotyczy zamówienia podstawowego składającego się z 2 części: 10 mln zł i 8 mln zł; dodatkowe 
środki mogą być wykorzystane w ramach prawa opcji. 
61

 Wg stanu na 3.09.2020, na 30.09.2020 liczba wszystkich udzielonych pożyczek przez obu pośredników 
wyniosła 76. 
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obowiązywania umowy (od maja 2020) nie udzielił jeszcze żadnej pożyczki. W pierwszym 

roku wdrażania (2018) MARR udzielił jedynie 12 pożyczek, w 2019 r. liczba ta wzrosła już do 

26, a w 2020 r. – do 33 (w okresie do końca sierpnia). W strukturze odbiorców zdecydowanie 

przeważają wspólnoty (78% pożyczek), dalej spółdzielnie (20%) i TBS (2%). Ograniczona liczba 

spółdzielni korzystających z pożyczki może wynikać m.in. z relatywnie niskiej kwoty 

maksymalnej pożyczki, która dla wielu spółdzielni była nieadekwatna. 

Niska liczba pożyczek udzielonych w 2018 r. wynikała w dużym stopniu z niekorzystnego 

momentu uruchomienia oferty. Umowa MARR z BGK została podpisana na początku 2018 r.; 

w konsekwencji MARR nie miał wystarczająco dużo czasu, by przygotować i rozpromować 

ofertę pożyczek na poprawę efektywności energetycznej przed odbywającymi się zazwyczaj 

na wiosnę spotkaniami członków spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, na których ustalany 

jest plan remontowy na kolejny rok. Znacznie ograniczyło to zainteresowanie pożyczką 

w pierwszym roku jej wdrażania. Ograniczony popyt ze strony potencjalnych 

pożyczkobiorców w początkowym okresie oferty wynikał również z czasochłonności samego 

procesu zaplanowania i przygotowania inwestycji przez spółdzielnie czy wspólnoty 

mieszkaniowe. Cały proces trwał nierzadko kilka miesięcy, co negatywnie wpływało na liczbę 

podpisywanych umów w pierwszym roku wdrażania pożyczki. 

Z dostępnych informacji i przeprowadzonych wywiadów wynika, że pośrednicy finansowi 

nie powinni mieć problemów ze znalezieniem klientów na całość zakontraktowanych 

środków. MARR podpisał już umowy z odbiorcami ostatecznymi na całość środków 

w ramach pierwszej umowy i otrzymał wnioski na kwotę, która wyczerpie pulę dostępną 

w ramach drugiej umowy z BGK. Przedstawiciele MARR wskazują, że nie powinno być 

również problemów z ewentualnym wykorzystaniem pozostałych środków (w przypadku 

wygrania przetargu na pozostałą część alokacji). Również przedstawiciel Alior Banku 

wskazuje na znaczące zainteresowanie ofertą pożyczki na efektywność energetyczną, 

chociaż, z uwagi na krótki czas obowiązywania umowy, nie została udzielona jeszcze żadna 

pożyczka. 

Pożyczki na efektywność energetyczną trafiły jedynie do 7 powiatów w województwie.62 

Najwięcej pożyczek udzielono podmiotom mieszkaniowym z powiatu grodzkiego Kraków 

(29), z powiatu oświęcimskiego (14) oraz powiatu grodzkiego Tarnów (5). Koncentracja 

wsparcia w tych powiatach jest w pewnym stopniu zrozumiała; są to jednocześnie 3 powiaty 

z największą liczbą mieszkań w budynkach wielorodzinnych (należących do spółdzielni, 

wspólnot i TBS), a sam Kraków odpowiada aż za 2/3 wszystkich zasobów mieszkaniowych w 

takich budynkach. Natomiast w części powiatów ze znaczącą liczbą mieszkań w budynkach 

wielorodzinnych (np. powiecie m. Nowy Sącz, chrzanowskim, olkuskim, wadowickim, 

nowotarskim) nie przyznano ani jednej pożyczki. W przeprowadzonych wywiadach 

wskazywano, że problemem w części mniejszych miast (np. Nowym Targu, Nowym Sączu) 

                                                           
62

 Dane szczegółowe w podziale na powiaty dotyczą stanu na 06.2020 
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jest znaczący stopień zubożenia mieszkańców poszczególnych budynków, co powoduje 

zaległości w czynszach i negatywnie wpływa na wielkość funduszu remontowego. Mimo 

więc, że wiele nieruchomości wymaga pilnego remontu, zainteresowanie pożyczkami na ten 

cel jest ograniczone (być może bardziej uzasadnione w przypadku kamienic zamieszkałych 

przez osoby ubogie byłoby wsparcie przynajmniej częściowo dotacyjne). 

Mapa 4. Rozkład przestrzenny pożyczek na efektywność energetyczną w woj. 

małopolskim 

 

Źródło: Dane danych pośredników finansowych o odbiorcach wsparcia w Poddziałaniu 4.3.4 (stan na 30 czerwca 

2020). 

Pewnym wyzwaniem będzie osiągnięcie wartości docelowych w przypadku niektórych 

wskaźników przyjętych w Strategii inwestycyjnej dla instrumentów finansowych w ramach 

RPO WM 2014-2020 dla Poddziałania 4.3.4. W 2020 r. zaktualizowano wartości docelowe 

dla 4 wskaźników, tak by lepiej odzwierciedlały one aktualne realia, przy czym w przypadku 

2 wskaźników wartości docelowe obniżono (liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą 

zużycia energii oraz szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych), a dla kolejnych 

2 – podwyższono (ilość zaoszczędzonej energii cieplnej i zmniejszenie zużycia energii 

końcowej w wyniku realizacji projektów). Aktualne wartości, osiągnięte wg stanu na 

wrzesień 2020 są relatywnie niskie, co jednak wynika zapewne w dużej mierze z faktu, że 
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część realizowanych inwestycji w ramach podpisanych już umów nie została jeszcze 

zakończona lub nawet w przypadku ukończenia inwestycji nie zaraportowano jeszcze 

wartości osiągniętych wskaźników. Bardziej miarodajne wydają się szacunki wartości 

wskaźników przygotowane przez MARR, które przewiduje osiągnąć w ramach realizacji 

umów inwestycyjnych przez ostatecznych odbiorców63.  

Tabela 10.  Aktualny stopień realizacji wskaźników produktu i rezultatu w Poddziałaniu 4.3.4 

Lp. 

 Aktualna 
wartość – 
dane POIF 
(30.09.2020) 

Aktualna 
wartość – 
dane SL2014 
(30.09.2020) 

Wartość 
docelowa 
(2023)* 

% realizacji 
wartości 
docelowej – 
POIF 

1 Liczba gospodarstw 
domowych z lepszą klasą 
zużycia energii [szt.] (CI 31) 

185 185 3388 

(5800) 

5,5% 

2 Ilość zaoszczędzonej energii 
cieplnej [GJ/rok] 

3223,55 3223,55 13 895,78 

(3 577,60) 

23,2% 

3 Ilość zaoszczędzonej energii 
elektrycznej [MWh/rok] 

0 0 53,04 

(53,04) 

0,0% 

4 Szacowany roczny spadek 
emisji gazów cieplarnianych 
[tony równoważnika 
CO2/rok] (CI 34) 

0 0 3 505,12 

(5 608,20) 

0,0% 

5 Zmniejszenie zużycia energii 
końcowej w wyniku realizacji 
projektów [GJ/rok] 

2 792,82 2 792,82 14 882,47 

(4 208,94) 

18,8% 

* w nawiasie podano wartość docelową przed aktualizacją w 2020 r. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Strategii Inwestycyjnej dla IF z 2016, 2018 i 2020 r., oraz danych POIF 

i SL2014. 

Poniżej przedstawiono szacunki MARR dla każdego z wskaźników, wraz z oceną szans na 

osiągnięcie wartości docelowej w przypadku każdego z nich: 

 Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii – 1670. Biorąc pod 

uwagę fakt, że dotychczas podpisane przez MARR umowy inwestycyjne stanowią 

wyraźnie mniej niż 50% dostępnej alokacji, obniżona do 3388 wartość docelowa 

wskaźnika powinna zostać osiągnięta. W przypadku tego wskaźnika pewnym 

wyzwaniem może być osiągnięcie wartości pośredniej ustalonej (po modyfikacji) 

na poziomie 1440 na koniec III kwartału 2020 r. 

                                                           
63

 Szacunek został przygotowany przez MARR wg stanu w okresie 22-23 czerwca 2020 r; został on uwzględniony 
w sprawozdaniu za II kwartał 2020 r. z postępu w realizacji z postępu realizacji projektu instrumentów 
finansowych w Poddziałaniu 4.3.4. 
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 Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 29 704,01 GJ/rok. W takiej sytuacji 

wartość docelowa wskaźnika (mimo jej podwyższenia do 13 895,78 GJ/rok) 

powinna zostać wyraźnie przekroczona. 

 Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – 0 MWh/rok. Zerowa wartość 

zakładana w aktualnych projektach przez MARR wskazuje na brak 

w realizowanych remontach nacisku na elementy zmniejszające zużycie energii 

elektrycznej (np. instalacje energooszczędnego oświetlenia). Osiągnięcie wartości 

docelowej tego wskaźnika jest istotnie zagrożone.  

 Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 0 ton równoważnika 

CO2/rok. Trudno ocenić, z czego wynika taki szacunek MARR – niewątpliwie 

szacowane zmniejszenie zużycia energii cieplnej przełoży się również na spadek 

emisji gazów cieplarnianych. Niemniej jednak, osiągnięcie wartości docelowej 

tego wskaźnika należy uznać za zagrożone. 

 Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów – 30 074,77 

GJ/rok. Wartość docelowa wskaźnika (mimo jej podwyższenia do 14 882,47 

GJ/rok) powinna zostać wyraźnie przekroczona. 

Pożyczka na efektywność energetyczną jest generalnie bardzo pozytywnie odbierana przez 

podmioty z niej korzystające i trafnie odpowiada na ich potrzeby. Odbiorcy szczególnie 

mocno podkreślali bardzo atrakcyjne parametry pożyczki: niskie oprocentowanie, brak opłat 

i prowizji, długi czas spłaty kredytu/pożyczki, minimalizujący obciążenie funduszu 

remontowego oraz możliwość uzyskania karencji w spłacie. Ważną zaletą finansowania ze 

środków RPO WM 2014-2020 jest stałe oprocentowanie, co eliminuje ryzyko wzrostu 

rekordowo niskich obecnie stóp procentowych. Praktycznie wszyscy odbiorcy pożyczki 

uważali ją za produkt godny polecenia i rekomendowali jego utrzymanie w przyszłości. 

Odbiorcy ostateczni pożyczek na efektywność energetyczną bardzo pozytywnie oceniają 

współpracę z MARR. W ich ocenie pracownicy MARR służyli pomocą przy przygotowaniu 

wniosków, wyjaśniali wszystkie wątpliwości, udzielali rzetelnych i konkretnych informacji. 

Doceniano przydzielenie indywidualnego opiekuna, który odpowiadał za kontakt z danym 

klientem i w razie potrzeby służył pomocą. W rezultacie, osobne wsparcie doradcze 

w zakresie ubiegania się o pożyczkę nie było potrzebne. 

Wśród mankamentów współpracy z MARR niektórzy odbiorcy ostateczni wymieniali 

znaczące formalności związane z uzyskaniem finansowania, przy czym sami nierzadko 

wskazywali, że ich ograniczenie może być trudne, gdyż większość składanych dokumentów 

ma uzasadnienie merytoryczne. Warto jednak dokonać krytycznego przeglądu wszystkich 

składanych dokumentów pod kątem możliwości ograniczenia ich liczby oraz wprowadzenia 
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ewentualnych ułatwień dla wnioskodawców (np. zastępowania wymaganych zaświadczeń 

oświadczeniami)64. 

Pożyczka na efektywność energetyczną skutecznie przyczyniała się do realizacji celu 

wsparcia, jakim było zwiększenie ograniczenia zużycia energii w budynkach 

wielorodzinnych. Realizację tego celu zapewniało przede wszystkim wprowadzenie wymogu 

uzyskania poprawy efektywności energetycznej o min. 25% dzięki realizowanej inwestycji. 

Środki z pożyczki były przeznaczane najczęściej na docieplenie budynku wraz z remontem 

elewacji, docieplenie stropów i dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w częściach 

wspólnych budynku, przyłączenie budynku do sieci ciepłowniczej lub wymianę źródła ciepła, 

modernizację oświetlenia na klatkach schodowych. Pewnym problemem był natomiast brak 

możliwości sfinansowania w ramach tej samej pożyczki np. remontów/wymiany balkonów 

i wejść na klatki schodowe, tak by remont zewnętrznej części budynku był już kompleksowy. 

Istotną barierą ograniczającą dostęp do pożyczek był natomiast przyjęty sposób obliczania 

stopnia osiągniętej poprawy efektywności energetycznej budynku. Zgodnie z przyjętymi 

zasadami, do pożyczki kwalifikowały się jedynie inwestycje, dzięki którym następuje 

oszczędność w zużyciu energii końcowej o min. 25% w stosunku do stanu wyjściowego 

określonego w audycie energetycznym ex-ante. Takie rozwiązanie de facto eliminowało 

możliwość sfinansowania inwestycji w budynkach, które częściowo były już 

termomodernizowane w przeszłości, np. poprzez remont jednej ze ścian budynku lub proste 

docieplenie ścian cienką warstwą styropianu 10 czy 20 lat temu.  

Inną barierą (nie wynikającą jednak bezpośrednio z regulacji dotyczących pożyczki na 

efektywność energetyczną) był brak możliwości przeprowadzenia pełnej 

termomodernizacji budynków będących pod opieką konserwatora zabytków. Takie 

budynki z reguły nie dostawały zgody na docieplenie ściany frontowej, ewentualnie była 

możliwość przeprowadzenia termomodernizacji ścian od podwórza. Natomiast od frontu 

możliwe było jedynie odnowienie, odmalowanie elewacji oraz odrestaurowanie 

zabytkowych elementów/dekoracji. W przypadku części budynków będących w strefie 

ochronnej występuje możliwość termomodernizacji, ale proces uzyskiwania odpowiednich 

zgód znacznie wydłuża proces inwestycyjny i zwiększa jego koszty. 

Przedstawiciele pośredników finansowych wskazywali na dwie inne kwestie osłabiające 

zainteresowanie odbiorców ostatecznych: zbyt niską maksymalną wartość pożyczki oraz 

zbyt krótki czas na rozliczenie inwestycji. Niska maksymalna wartość pożyczki wynikała 

z nadmiernego rozdrobnienia alokacji w ramach podpisywanych umów oraz zapisów 

określających maksymalną kwotę pożyczki dla jednego podmiotu na poziomie maksymalnie 

10% wartości danej umowy z pośrednikiem finansowym. W rezultacie, pożyczki udzielane 

w ramach drugiej umowy z MARR mogły wynosić maksymalnie 1,6 mln zł, a w aktualnie 

                                                           
64

 Niektórzy odbiorcy wsparcia wskazywali, że formalności w przypadku pożyczki z MARR były znacznie większe, 
niż w przypadku kredytu komercyjnego z premią termomodernizacyjną z BGK. 
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trwającym przetargu maksymalna wartość pożyczek nie przekroczy kwoty 0,8 - 1 mln zł. 

Praktycznie wyeliminuje to ze wsparcia większe podmioty (szczególnie spółdzielnie 

mieszkaniowe), w których koszt kompleksowej termomodernizacji znacznie przekracza 

w/w kwoty. Z kolei ograniczenie czasu rozliczenia pożyczki do maksymalnie jednego roku 

powoduje problemy w przypadku prowadzenia inwestycji obejmującej nie tylko docieplenie 

ścian, ale też np. wymianę źródła ciepła wraz z wymianą instalacji grzewczej. 

Pandemia COVID-19 w przypadku niektórych spółdzielni / wspólnot mieszkaniowych 

negatywnie oddziałuje na ich gotowość do realizacji inwestycji termomodernizacyjnych. 

Jest to szczególnie widoczne w przypadku części wspólnot mieszkaniowych, w których 

mieszkańcy odkładają decyzję o rozpoczęciu inwestycji na kolejny rok, m.in. w obawie 

o utrzymanie zatrudnienia. Utrudnieniem szczególnie w początkowym okresie pandemii było 

m.in. odwoływanie zebrań wspólnoty lub prowadzenie ich w trybie zdalnym, co ograniczało 

skłonność do podejmowania kluczowych decyzji. Przez pewien czas pojawiały się też 

problemy z wykonawcami, którzy przerywali prace. W przypadku niektórych wspólnot 

pojawiały się również większe zaległości czynszowe mieszkańców / inwestorów oraz wnioski 

o czasową obniżkę czynszów w wynajmowanych lokalach użytkowych. 

Z pożyczki na efektywność energetyczną korzystały przede wszystkim podmioty, które 

miały dostęp do finansowania komercyjnego (bankowego), ale nie korzystały z niego 

z powodu zbyt wysokich kosztów. Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe generalnie nie 

mają trudności z dostępem do środków zewnętrznych – szereg instytucji finansowych (w tym 

duże banki sieciowe oraz banki spółdzielcze) chętnie udzielają im pożyczek na 

przeprowadzenie termomodernizacji budynków i inne remonty. Podmioty mieszkaniowe nie 

mają problemów ani z posiadaniem zdolności kredytowej, ani z zapewnieniem odpowiednich 

zabezpieczeń (wystarczającym zabezpieczeniem dla banku jest fundusz remontowy i cesja 

ubezpieczenia, nie jest wymagane ustanowienie hipoteki na budynku). 

Problem luki finansowej występuje przede wszystkim w przypadku budynków 

w tzw. współwłasności. Są to budynki, które nie mają wyodrębnionych ksiąg wieczystych 

poszczególnych lokali mieszkalnych, tylko stanowią jeden budynek należący do 

kilku/kilkunastu współwłaścicieli posiadających udziały ułamkowe. Często są to stare 

kamienice, w których z różnych względów (np. nieznanego spadkobiercy czy braku 

porozumienia między współwłaścicielami dotyczącego przynależności danej przestrzeni 

budynku) nie zniesiono współwłasności. Właściciele takich budynków nie mogą uzyskać 

finansowania bankowego, nawet w przypadku zgody wszystkich współwłaścicieli na wzięcie 

pożyczki i zgody na ustanowienie hipoteki na budynku65. Również pożyczki ze środków MARR 

nie są dla nich dostępne. 

                                                           
65

 Jak wskazuje jeden z respondentów: „Ja miałem taki przypadek, że kamienica, której wartość, wyceniona taka 
przez biegłych, ponad 3 miliony złotych. Chcieliśmy uzyskać kredyt. Też nie jest to wspólnota, tylko właściciele 
we współwłasnościach ułamkowych. Chcieliśmy wziąć kredyt 150 tysięcy, … , i niebyło szans, i nie dostaliśmy” 
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Największą konkurencję dla pożyczki na efektywność energetyczną finansowanej 

ze środków RPO WM 2014-2020 stanowiły kredyty komercyjne z premią 

termomodernizacyjną wypłacaną z Funduszu Termomodernizacji i Remontów 

zarządzanego przez BGK. Przy czym przedstawiciele spółdzielni i firm administrujących 

wspólnotami korzystającymi z pożyczki na efektywność energetyczną wskazywali, że jednak 

pożyczka z RPO WM miała korzystniejsze warunki, niż kredyt z premią termo. Wynikało to 

z minimalnego oprocentowania pożyczki i długiego okresu kredytowania, co z nawiązką 

kompensowało korzyści z uzyskania częściowego umorzenia pożyczki (na poziomie 16-21%) 

dzięki premii termo BGK (w opinii części respondentów kredyty z premią termo wiązały się 

natomiast z mniejszą liczbą formalności, a cały proces ich uzyskania był szybszy i prostszy). 

Można jednak zauważyć w tym wypadku finansowanie tego samego typu projektów 

w ramach interwencji publicznej wdrażanej na poziomie krajowym i regionalnym. Natomiast 

pozytywnie należy ocenić uniknięcie w woj. małopolskim sytuacji, w której pożyczki na 

termomodernizację byłyby wdrażane równolegle z dotacjami na ten sam cel (również 

ze środków RPO), co jest często spotykanym problemem w innych obszarach wsparcia 

i znacząco ogranicza (niemal eliminuje) zainteresowanie instrumentami zwrotnymi. 

W sytuacji braku dostępu do pożyczki na efektywność energetyczną, większość 

ankietowanych odbiorców ostatecznych skorzystałaby z kredytu z premią termo BGK lub 

przeprowadzała termomodernizację etapami, wykorzystując jedynie środki z funduszu 

remontowego. W tym drugim przypadku cała inwestycja rozciągnęłaby się jednak na wiele 

lat i była mniej efektywna kosztowo. Jeden z respondentów wskazał również, że w przypadku 

braku dostępu do pożyczki MARR jego spółdzielnia zrezygnowałaby z termomodernizacji 

i jedynie odmalowała elewację z własnych środków. 

Działania promocyjne pośredników finansowych pozwoliły na dotarcie do znaczącej liczby 

potencjalnych odbiorców, chociaż skuteczną promocję utrudniały m.in. ograniczenia 

związane z pandemią COVID-19. Pośrednicy finansowi wskazywali, że najskuteczniejszą 

formą promocji było nawiązywanie bezpośredniego kontaktu z osobami odpowiedzialnymi 

za prowadzenie remontów, w tym przedstawicielami spółdzielni mieszkaniowych czy 

zarządcami wspólnot mieszkaniowych. Ważne było również dotarcie do osób 

odpowiedzialnych za dział mieszkalnictwa w gminach, które często są źródłem informacji dla 

lokalnych zarządców. Taki kontakt był nawiązywany zarówno telefonicznie, jak i podczas 

bezpośrednich, indywidualnych spotkań, a także (w mniejszym stopniu) podczas prezentacji 

oferty dla szerszego grona (np. podczas spotkania związku spółdzielni mieszkaniowych). 

Ze względu na COVID-19, w mniejszym stopniu prowadzono promocję w formie szkoleń, 

warsztatów, konferencji. Oprócz bezpośredniego kontaktu, informacje o ofercie były 

rozsyłane poprzez e-mail, a także zamieszczane na portalach branżowych dla zarządców 

i przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych. W przeprowadzonych wywiadach 

przedstawiciele spółdzielni i zarządców wspólnot mieszkaniowych w większości przypadków 

deklarowali znajomość oferty MARR, ale część (szczególnie z mniejszych ośrodków) nie 
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spotkała się z taką ofertą i prosiła o przesłanie stosownych informacji. Wskazuje to na 

potrzebę intensyfikacji działań promocyjnych (np. poprzez mailing do szerokiej bazy 

spółdzielni/wspólnot/zarządców, promocję wśród urzędników gmin z całego regionu). 

Potrzeby wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w zakresie finansowania zewnętrznego 

planowanych prac inwestycyjno-remontowych są bardzo szerokie. Przy czym obejmują one 

zarówno dalsze prace w zakresie termomodernizacji budynków, jak i szereg innych prac 

niezwiązanych bezpośrednio z poprawą efektywności energetycznej budynków. 

Do najważniejszych z nich można zaliczyć wymianę instalacji wewnątrz budynku (w tym 

instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznych, gazowych), 

odmalowanie elewacji i klatek schodowych, modernizację dachów, poprawę 

zagospodarowania terenu (remonty placów zabaw, chodników, wewnętrznych dróg, 

zagospodarowanie zieleni, wybiegi dla psów), remonty i dobudowy balkonów i tarasów, 

odwodnienie garaży, wymianę oświetlenia na LED i montaż czujników ruchu, modernizację 

systemów ogrzewania (w tym efektywniejszych metod podgrzewania ciepłej wody). 

Pojawiały się również pomysły wykorzystania potencjalnie dostępnych środków na instalacje 

fotowoltaiczne, stacje ładowania pojazdów elektrycznych/hybrydowych, instalacje zbierające 

wodę deszczową do podlewania zieleni. W niektórych przypadkach zgłaszano również 

zapotrzebowanie na środki na instalację windy ułatwiającej funkcjonowanie osobom 

starszym / z niepełnosprawnościami, ale zazwyczaj takie rozwiązanie nie było technicznie 

możliwe, a ekonomicznie – było oceniane jako zbyt kosztowne. Natomiast budowa 

podjazdów do budynków realizowana jest na ogół na bieżąco, ze środków z funduszy 

remontowych. 

Zainteresowanie podmiotów mieszkaniowych inwestycjami w OZE (głównie panele 

fotowoltaiczne) jest ograniczone. Głównym problemem jest fakt, że wspólnoty i spółdzielnie 

mogą wykorzystywać prąd z fotowoltaiki praktycznie tylko w częściach wspólnych budynku, 

a często ich potrzeby (szczególnie w przypadku starszych budynków) w tym zakresie są 

niewielkie (rachunki za oświetlenie części wspólnych są na tyle niskie, że nie motywują do 

inwestowania w fotowoltaikę, która jest w tym wypadku mało opłacalna). Barierą są też 

często konstrukcje dachowe nieprzystosowane do instalacji paneli słonecznych. Natomiast 

część wspólnot jest zainteresowanych inwestycją w fotowoltaikę – szczególnie tych, które 

ponoszą duże koszty oświetlenia garaży, terenu, działania wind; chociaż tutaj w dużym 

stopniu oczekiwano jest wsparcie dotacyjne, nie pożyczkowe. Część ankietowanych 

przedstawicieli spółdzielni/wspólnot mieszkaniowych wykazywało natomiast 

zainteresowanie rozwiązaniami dającymi oszczędności w kosztach podgrzewania wody – 

w tym kolektorów słonecznych. 

5.2 Wnioski na przyszłość 

Analiza doświadczeń związanych z wdrażaniem pożyczki na zwiększenie efektywności 

energetycznej w sektorze mieszkaniowym wskazuje, że wśród odbiorców ostatecznych jest 

wciąż popyt na tego rodzaju instrument finansowy. Mimo znacznego zaawansowania prac 
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w wielu wspólnotach / spółdzielniach mieszkaniowych, wciąż wiele budynków wymaga 

termomodernizacji. Jednocześnie, pojawiają się nowe potrzeby, m.in. w zakresie 

finansowania innych prac remontowych czy inwestycji związanych z wykorzystaniem bardziej 

przyjaznych dla środowiska źródeł energii czy oszczędzania zasobów. Wśród tych ostatnich, 

można wymienić m.in. finansowanie instalacji fotowoltaicznych, stacji ładowania pojazdów 

elektrycznych czy instalacji umożliwiających zbieranie wody deszczowej do podlewania 

zieleni. 

W naszej ocenie, z uwagi na wciąż duże potrzeby w tym zakresie, należy utrzymać 

preferencyjne pożyczki na termomodernizację budynków wielomieszkaniowych również 

w kolejnej perspektywie finansowej, przy jednoczesnym zagwarantowaniu, że na ten sam 

cel nie będzie przyznawane w ramach nowego RPO wsparcie dotacyjne. Należy natomiast 

przemyśleć zasadność wprowadzenia ewentualnej demarkacji między wsparciem 

wdrażanym na poziomie regionalnym a centralnym – w obecnej sytuacji występuje pewna 

konkurencja między pożyczką na efektywność energetyczną wdrażaną na poziomie 

regionalnym ze środków RPO oraz kredytem z premią termomodernizacyjną wdrażaną 

centralnie przez BGK. Nie stanowi to jednak istotnego problemu przy obecnym wdrażaniu 

pożyczki ze środków RPO WM ze względu na jej większą atrakcyjność finansową.  

W przypadku utrzymania pożyczki na efektywność energetyczną w RPO WM 2021-2027 

warto podjąć działania w celu ujednolicenia oferty RPO w tym obszarze w skali całego 

kraju (raczej nie ma tutaj istotnej specyfiki regionalnej wymagającej różnicowania oferty). 

Takie rozwiązanie pozwoliłoby zwiększyć zainteresowanie pełnieniem roli pośredników 

finansowych przez ogólnokrajowe banki sieciowe, dla których przygotowanie oferty 

regionalnej jest często nieopłacalne i trudne technicznie. 

W przyszłej perspektywie finansowej, w przypadku utrzymania wymogu uzyskania wzrostu 

efektywności energetycznej o min. 25%, warto podjąć próbę wprowadzenia możliwości 

odniesienia tego parametru np. do określonego momentu w przeszłości, przed 

rozpoczęciem jakichkolwiek prac termomodernizacyjnych. Pozwoliłoby to objąć wsparciem 

również te budynki, które zostały już poddane częściowej termomodernizacji (np. docieplono 

jedną ścianę budynku), ale wymagają one dalszych prac. W obecnym systemie, jeśli pierwszy 

(zrealizowany wcześniej) etap termomodernizacji przyniósł np. 10% wzrost efektywności 

energetycznej, a kolejne prace przyniosą dalszy 20% wzrost, taka inwestycja jest wykluczona 

z możliwości uzyskania pożyczki. Być może warto również zmniejszyć minimalny próg 

uzyskanej poprawy efektywności energetycznej w przypadku budynków będących pod 

opieką konserwatora zabytków, w których nie udziela on zgody na docieplenie ścian 

budynku. 

Należy dokonać krytycznego przeglądu formalności związanych z uzyskaniem pożyczki na 

efektywność energetyczną pod kątem możliwości ograniczenia ich liczby oraz 

wprowadzenia ewentualnych ułatwień dla wnioskodawców (np. zastępowania 

wymaganych zaświadczeń oświadczeniami, zmniejszenie liczby wymaganych dokumentów). 
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Warto, by formalności wymagane przy uzyskaniu pożyczki ze środków RPO były możliwie 

nie większe niż w przypadku ubiegania się o premię termomodernizacyjną BGK. 

W przyszłej perspektywie finansowej należy przeanalizować możliwości objęcia pożyczką 

termomodernizacyjną również budynków we współwłasności – obecnie to właśnie one 

znajdują się w luce finansowej. Budynki we współwłasności wymagające termomodernizacji 

nie mogą otrzymać ani finansowania bankowego, ani pożyczki ze środków RPO. Kwestia ta 

jest niewątpliwie trudna do zaadresowania z powodu braku oddzielnego podmiotu 

prawnego (takiego jak wspólnota czy spółdzielnia mieszkaniowa), natomiast problem 

w przypadku takich budynków jest znaczący i wymaga przynajmniej próby znalezienia 

konstruktywnego rozwiązania. Być może istnieją możliwości prawne, by współwłaściciele 

takich budynków mogli uzyskać pożyczkę ze środków RPO. 

Obecna konstrukcja pożyczki na efektywność energetyczną dobrze odpowiada celom 

Poddziałania 4.3.4, nie pozwala jednak na sfinansowanie szeregu potrzeb remontowych 

spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Warto rozważyć zwiększenie limitu środków na 

prace dodatkowe, tak by wraz z dociepleniem budynku umożliwić kompleksowy remont 

elewacji, w tym np. remont balkonów i balustrad, odrestaurowanie zabytkowych elementów 

elewacji czy remont wejść na klatki schodowe. Katalog możliwych do sfinansowania kosztów 

warto rozszerzyć na inne wydatki związane z wykorzystaniem bardziej przyjaznych dla 

środowiska źródeł energii czy oszczędzania zasobów, w tym o wydatki na instalację stacji 

ładowania pojazdów elektrycznych czy instalacje zbierające wodę deszczową do podlewania 

zieleni. Proponujemy również przygotowanie dodatkowej pożyczki dla spółdzielni i wspólnot 

mieszkaniowych, z której finansowane byłyby inne inwestycje zwiększające jakość życia 

mieszkańców, nie spełniające jednak wymogów pożyczki na efektywność energetyczną. 

Mogłyby być z niej finansowane m.in. wymiana instalacji wewnątrz budynku (w tym instalacji 

centralnego ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznych, gazowych), 

odmalowanie elewacji i klatek schodowych, poprawa zagospodarowania terenu (remonty 

placów zabaw, chodników, wewnętrznych dróg, zagospodarowanie zieleni, wybiegi dla 

psów), czy modernizacja dachów. Taka pożyczka mogłaby być potencjalnie finansowana 

ze środków zwróconych z pożyczek oferowanych w ramach perspektywy 2014-2020. 

Należy zaadresować również problem zbyt niskiej maksymalnej wartości udzielanych 

pożyczek oraz (w przypadku najbardziej kompleksowych inwestycji) zbyt krótkiego okresu 

na rozliczenie inwestycji. W przyszłej perspektywie finansowej wartość poszczególnych 

umów powinna być tak określana, by maksymalna wartość pożyczek udzielanych przez 

pośredników finansowych była zgodna z założeniami Strategii Inwestycyjnej. Jednocześnie, 

warto rozważyć wprowadzenie możliwości warunkowego wydłużenia czasu na 

wydatkowanie całości środków powyżej 1 roku w przypadku najbardziej kompleksowych 

inwestycji 



 

 

  
89 

 

6 Instrumenty finansowe w ramach działania 11.3 

6.1 Ocena wdrażania instrumentów finansowych  

6.1.1 Zasady udzielania wsparcia 

Działanie 11.3 Fundusz rewitalizacji i odnowy Małopolski przy pomocy instrumentów 

finansowych wspiera inicjatywy z zakresu rewitalizacji miast oraz odnowy obszarów 

wiejskich.66 Zaplanowane wsparcie stanowi ważną część interwencji przewidzianej w Osi 11 

RPO WM, której głównym celem było ograniczenie problemów społecznych w miastach i na 

obszarach wiejskich. Kompleksowa społeczna, fizyczna, gospodarcza i przestrzenna 

rewitalizacja miała być, co do zasady, realizowana w połączeniu ze środkami EFS. Jako 

komplementarne względem EFRR w Osi 11 wskazano działania obejmujące projekty z 

zakresu aktywizacji zawodowej i tworzenia miejsc opieki dla dzieci do lat trzech (Oś 8, PI 8i), 

projekty z zakresu aktywnej integracji oraz dotyczące świadczenia usług społecznych (Oś 9, PI 

9i, 9iv) oraz w zakresie rozwoju kształcenia ogólnego, w tym przedszkolnego (Oś 10, Pi 10i) 

Ich połączenie ze wsparciem z EFRR miało przyczynić się do włączenia społecznego 

mieszkańców regionu i wzrostu aktywności społecznej i zawodowej na terenach 

zdegradowanych, zaniedbanych i odizolowanych67. Przyjęto zasadę, zgodnie z którą działania 

inwestycyjne z EFRR miały być podporządkowane rozwiązywaniu zdiagnozowanych 

problemów społecznych i służyć realizacji powiązanych celów tematycznych EFS (wsparcie 

dla projektów społecznych przewidziano w ramach PI 8i, 8iv, 9i, 9iv, 10i). Aby skutecznie 

połączyć oddziaływanie projektów społecznych i infrastrukturalnych, przewidziano w RPO 

WM zasady mające na celu zapewnienie spójności działań: 

 powiązanie inwestycji infrastrukturalnych z realizacją działań mających na celu 

integrację społeczną, 

 realizację tylko takich działań inwestycyjnych, które służą rozwiązywaniu 

zdiagnozowanych problemów społecznych, 

 koordynację czasową w procesie wyboru do finansowania wiązki wybranych typów 

interwencji wspieranych środkami EFS i EFRR.  

Struktura wsparcia w osi 11 zakładała podział interwencji na działania i poddziałania ze 

względu na wielkość wspieranych ośrodków (główne obszary miejskie w regionie w ramach 

Poddziałania 11.1.1, średnie i małe miasta w Poddziałaniu 11.1.2, obszary wiejskie w 

Działaniu 11.2), formę stosowanych instrumentów (w większości dotacje, z wyjątkiem 

Działania 11.3, w którym wykorzystywane są instrumenty zwrotne) i funkcję 

rewitalizowanych obszarów (Działanie 11.4 - tereny poprzemysłowe). 

Na całą oś 11 przeznaczono ponad 200 mln zł (wsparcie UE + wkład krajowy), z czego około 

35 mln przeznaczono na instrumenty finansowe, co stanowi 17% alokacji na ten obszar 
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wsparcia. Znacznie większe środki przeznaczono na dotacje na rewitalizację miast (46%) i wsi 

(28%)68. 

Ramka 1.  Konkurencja pomiędzy wsparciem dotacyjnym a pożyczkowym w obszarze 

rewitalizacji 

Pomiędzy wsparciem dotacyjnym i pożyczkowym nie zastosowano wyraźnej demarkacji 

tematycznej, co skutkowało konkurencją pomiędzy dostępnymi instrumentami w 

początkowym okresie wdrażania. Powszechne były też przypadki, kiedy to pożyczka 

rewitalizacyjna pozwalała na zapewnienie dodatkowego finansowania dla inwestycji, dla 

których środki z dotacji były niewystarczające. Szczegółowo kwestia ta została opisana w 

podrozdziale 2.4. W poszczególnych działaniach określono zbliżone katalogi typów 

projektów i bardzo podobne warunki udzielania wsparcia w działaniach rewitalizacyjnych 

w całej osi 11. Różnice dotyczyły możliwości finansowania budowy nowych budynków 

w przypadku wsparcia zwrotnego, co nie było możliwe z dotacji, a także pewnych limitów 

i ograniczeń w realizacji projektów (np. limit 60% kosztów kwalifikowalnych projektu na 

budowę, przebudowę, rozbudowę i modernizację podstawowej infrastruktury komunalnej 

oraz infrastruktury drogowej poprawiającej dostępność do rewitalizowanych obiektów i 

terenów w przypadku dotacji). Różnice dotyczyły także sposobu badania 

komplementarności z projektami planowanymi do realizacji, realizowanymi lub 

zrealizowanymi z EFS w ramach Osi 8, 9, 10. Oświadczenie takie było wymagane 

w przypadku projektów dotacyjnych, natomiast dla pożyczek wnioskodawcy musieli jedynie 

opisać we wniosku swój projekt z uwzględnieniem realizowanego celu społecznego. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

O wsparcie w postaci pożyczki rewitalizacyjnej mogło się ubiegać szerokie spektrum 

potencjalnych beneficjentów: zarówno podmioty publiczne (w tym jednostki samorządu 

terytorialnego i ich jednostki organizacyjne) jak i niepubliczne, w szczególności sektor 

mieszkaniowy (wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie i towarzystwa budownictwa 

społecznego) i społeczny (w tym organizacje pozarządowe) oraz przedstawiciele sektora 

prywatnego. Grupę docelową wsparcia stanowią mieszkańcy i użytkownicy rewitalizowanych 

obszarów. Ta sama grupa odbiorców wsparcia mogła ubiegać się o sfinansowanie działań 

dotacyjnych w ramach osi 11.  

Wsparcie w postaci preferencyjnych pożyczek można było uzyskać na realizację szeregu 

inwestycji, w tym: 

 na budowę, przebudowę, rozbudowę modernizację i adaptację obiektów 

infrastrukturalnych z przeznaczeniem na cele społeczne (placówki wsparcia 

                                                           
68

 Przytoczono wartości zgodne z obowiązującym RPO WM na dzień 12 października 2020. W tym czasie trwały 
konsultacje z KE, obejmujące m.in. alokację. Wysokość i struktura alokacji może więc w niedługim czasie ulec 
zmianie. 
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dziennego dla dzieci i młodzieży, obiekty rekreacyjne, infrastrukturę kultury69, 

obiekty służące aktywizacji społeczno-zawodowej) – typ projektów 1 i 2; 

 działania prowadzące do ożywienia gospodarczego rewitalizowanych obszarów 

(np. zagospodarowanie przestrzeni na cele gospodarcze) - typ projektu 3; 

 zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne (np. place, skwery, 

parki, drogi rowerowe) - typ projektu 4; 

 modernizacje, renowacje budynków użyteczności publicznej poprawiające ich 

estetykę zewnętrzną - typ projektu 5; 

 modernizacje, renowacje części wspólnych wielorodzinnych budynków 

mieszkalnych, tj. odnowienie elementów strukturalnych budynku (dachy, 

elewacje zewnętrzne, okna i drzwi w elewacji zewnętrznej, klatki schodowe 

i korytarze oraz windy) - typ projektu 6. 

Warunkiem ubiegania się o wsparcie było: 

 wykazanie wpływu projektu na likwidację lub niwelację zdiagnozowanego 

problemu społecznego; 

 umieszczenie planowanej inwestycji w gminnym programie rewitalizacji, 

zaakceptowanym przez Zarząd Województwa Małopolskiego, zarządzającego 

RPO WM i wpisanym do Wykazu Programów Rewitalizacji Gmin Województwa 

Małopolskiego.  

 W przypadku modernizacji i renowacji budynków użyteczności publicznej oraz 

inwestycji z zakresu mieszkalnictwa w zakresie modernizacji energetycznej 

budynków: uzasadnienie w audycie energetycznym.  

Dostęp do finansowania nie był więc ograniczony ze względu na formę prawną odbiorców 

wsparcia, ale ze względu na cele i umiejscowienie inwestycji, na które miało być ono 

przeznaczone, podobnie jak w przypadku wsparcia dotacyjnego w ramach działań 11.1 i 11.2. 

Na pośrednika finansowego w ramach Działania 11.3 wybrano konsorcjum Małopolskiej 

Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (MARR S.A.) wraz ze Stowarzyszeniem Samorządowe 

Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju w Suchej Beskidzkiej (SSCPiR). Podmioty te udzielały 

pożyczki na korzystnych warunkach, nie pobierając za udzielenie i obsługę pożyczki opłaty 

ani prowizji. W skali roku są one oprocentowane nie wyżej niż stopa referencyjna NBP 

właściwa na dzień przyznawania pożyczki. Przy czym oprocentowanie w takiej wysokości 

przysługuje przedsiębiorcom w rozumieniu przepisów unijnych, natomiast pozostałe grupy 

odbiorców ponoszą koszty równe połowie tego współczynnika70. Do 18.03.2020 stopa 

                                                           
69

 W przypadku inwestycji w zakresie infrastruktury kultury przyjęto limit kosztów kwalifikowanych projektu 
2 000 000 EUR (8 000 000 PLN). Dla pozostałych kategorii inwestycji limity wynikały z maksymalnej wartości 
projektu i wynosiły 15 000 000 PLN. 
70

 Na podstawie prezentacji przedstawiciela MARR, z konferencji: „Pożyczka na rewitalizację i inne unikatowe 
narzędzia MARR S.A. stymulujące rozwój gminy” (Kraków, 10.09.2019) źródło: https://docplayer.pl/171851958-

https://docplayer.pl/171851958-Pozyczka-na-rewitalizacje-konkurencyjnym-narzedziem-wspierajacym-rozwoj-lokalny-charakterystyka-pozyczki-na-efektywnosc-energetyczna.html
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referencyjna wynosiła 1,5%, obecnie 0,1%71. Oprocentowanie było stałe w całym okresie 

pożyczkowym.  

Pomimo korzystnych parametrów wsparcia, instrument ten nie jest zbyt dobrze znany jednej 

z głównych grup docelowych, tj. wśród przedstawicieli samorządów. Chociaż słyszało o nim 

2/3 z nich, to tylko 4 na 10 samorządowców twierdzi, że dobrze zna ten instrument. Poziom 

znajomości oferty MARR i SSCPiR jest podobny do wiedzy przedstawicieli JST o ofercie 

komercyjnej banków i SKOKów. Inne zewnętrzne źródła finansowania inwestycji 

samorządowych są znacznie lepiej znane (np. dofinansowanie z WFOŚiGW, dotacje z PROW 

i unijne z programów krajowych a także kredyty i pożyczki z BGK). 

Wykres 11.  Subiektywna ocena wiedzy o zewnętrznych źródłach finansowana inwestycji 

samorządowych 

 

Źródło: badanie CAWI małopolskich JST (n=124). 

6.1.2 Udzielone pożyczki 

Na dzień 3.09.2020 podpisano 47 umów o pożyczkę w ramach Działania 11.3. Najwięcej 

środków (42 mln) trafiło do jednostek samorządowych. Wsparcie otrzymało dziesięć JST72, 

które łącznie podpisały 14 umów. Najwięcej, bo aż cztery inwestycje na łączną kwotę 

6,3 mln PLN, sfinansowano w gminie Iwanowice. Jednak wyższe zobowiązania w ramach 

Funduszu rewitalizacji i odnowy Małopolski zaciągnęły gminy Słomniki (15,9 mln PLN 

w ramach jednej umowy) i Wolbrom (2 umowy łącznie na 9,1 mln PLN).  

                                                                                                                                                                                     
Pozyczka-na-rewitalizacje-konkurencyjnym-narzedziem-wspierajacym-rozwoj-lokalny-charakterystyka-pozyczki-
na-efektywnosc-energetyczna.html  
71

 Dane NBP. Stan na 15.09.2020 r. Podstawowe stopy procentowe NBP w latach 1998 – 2020 
https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/stopy_archiwum.htm  
72

 Zgodnie z przekazanymi danymi na koniec czerwca 2020 r. było 41 pożyczek. Kolejne podpisano już w trakcie 
prac nad niniejszym raportem. Tam, gdzie jest to możliwe, analizy zostały uzupełnione o nowe dane. 

https://docplayer.pl/171851958-Pozyczka-na-rewitalizacje-konkurencyjnym-narzedziem-wspierajacym-rozwoj-lokalny-charakterystyka-pozyczki-na-efektywnosc-energetyczna.html
https://docplayer.pl/171851958-Pozyczka-na-rewitalizacje-konkurencyjnym-narzedziem-wspierajacym-rozwoj-lokalny-charakterystyka-pozyczki-na-efektywnosc-energetyczna.html
https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/stopy_archiwum.htm
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Gminy przeznaczały środki na realizację inwestycji ujętych w planach rewitalizacji. Wśród 

realizowanych projektów znaczną część stanowiła modernizacja i rozbudowa bazy 

edukacyjnej (np. rozbudowa szkół na cele przedszkolne w gminie Iwanowice i Wolbrom, 

budowa obiektu łączącego funkcje kulturalną i przedszkolną w gminie Gnojnik, remont 

budynku Szkoły Podstawowej w Dobranowicach, budowa obiektu łączącego funkcje 

kulturalną i przedszkolną w Uszwi czy największa inwestycja – budowa zespołu szkół 

z przedszkolem w Niedźwiedziu w gminie Słomniki). Pozostałe środki wydatkowano 

przeważnie na infrastrukturę rekreacyjną (w tym sportową np. Centrum Turystyki i 

Rekreacji w Iwanowicach czy przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku basenu 

w Wolbromiu). Rewitalizacja ogólnodostępnej przestrzeni publicznej jest realizowana w 

Myślenicach, gdzie środki z MARR wspierają prace rewitalizacyjne na zabytkowym rynku i 

doposażenie Muzeum Niepodległości73.  

Na sfinansowanie inwestycji sektora mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw przeznaczono po 

około 26,6 mln PLN. Sektor mieszkaniowy realizował 21 inwestycji, a przedsiębiorstwa – 6 74.  

W sektorze mieszkalnictwa dominowały inwestycje realizowane przez wspólnoty 

mieszkaniowe (16 umów, z czego aż 6 podpisały wspólnoty zarządzane przez tego samego 

zarządcę – firmę Eurodom, która skutecznie wspiera swoje wspólnoty przy pozyskiwaniu 

pożyczek z RPO WM, także z Podziałania 4.3.4). Tylko jedną umowę podpisała spółdzielnia 

mieszkaniowa. Przeciętna wartość pożyczki dla wspólnot mieszkaniowych wyniosła 656 tys. 

PLN (łącznie 10,5 mln PLN) a pojedyncza umowa spółdzielni opiewała na taką samą kwotę 

jak całość pożyczek udzielonych wszystkim wspólnotom (10,5 mln PLN).  

Pożyczek udzielono sześciu przedsiębiorstwom działającym na terenie województwa 

małopolskiego. Podmioty te najczęściej reprezentowały branżę turystyczną. Pożyczki 

udzielono między innymi na rewitalizację „Uroczyska” w Kamiannej w celu ożywienia 

gospodarczego w gminie Łabowa (powstaje tutaj obiekt wypoczynkowy skierowany 

w szczególności dla osób wypalonych zawodowo) oraz budowę centrum rekreacyjno-

zdrowotnego na terenie uzdrowiska Szczawnica. Lokalne potencjały ma rozwijać także 

projekt budowy budynku rekreacyjno-wypoczynkowego z całoroczną funkcją mieszkalną 

oraz funkcją produkcyjno-przetwórczą w Iwkowej. Obiekt turystyczny powstaje także 

w Muszynie. Nieco inny charakter ma za to rewitalizacja zaniedbanego starego targowiska 

Stary Kleparz w Krakowie, mieszczącego się w centrum miasta. Powstaje tam wielofunkcyjny 

budynek, mieszczący nowoczesne zaplecze sanitarne, także dla osób z 

niepełnosprawnościami i rodziców z dziećmi. 

Mimo szerokiego katalog odbiorców wsparcia tylko jedną umowę podpisano 

z przedstawicielem sektora organizacji pozarządowych. Stowarzyszenie „Dać Szansę” 

                                                           
73

 https://www.marr.pl/news/myslenicki-rynek-jeszcze-piekniejszy/  
74

 Na potrzeby analiz przedsiębiorstwa typu TBS i miejski zarząd budynków przekształcony z przedsiębiorstwa 
komunalnego w spółkę z o.o. zaliczono do sektora mieszkaniowego, mimo iż ich forma prawna to 
przedsiębiorstwo. 

https://www.marr.pl/news/myslenicki-rynek-jeszcze-piekniejszy/
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uzyskało finansowanie na budowę Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Terapeutycznego. 

Działające od 16 lat stowarzyszenie prowadziło zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne 

w wynajmowanych pomieszczeniach na terenie Wadowic. Od 2015 r. starano się 

o stworzenie miejsca przystosowanego dla osób z niepełnosprawnościami, który pozwoli na 

prowadzenie bezpłatnych zajęć dla potrzebujących dzieci. Między innymi dzięki pożyczce 

udzielonej przez Stowarzyszenie Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju 

w Suchej Beskidzkiej w ramach Działania 11.3 udało się sfinansować budowę takiego 

obiektu. Zastanawiające jest jednak z jakiego powodu organizacja pozarządowa musiała 

płacić odsetki takie same, jak przedsiębiorstwa (1,5% - stopa referencyjna NBP), a nie 

pozostałe podmioty (0,75% - połowa stopy referencyjne NBP)75.  

Wykres 12.  Struktura odbiorców ostatecznych Działania 11.3 względem sektora– 

kwotowo 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UMWM. Stan na 30.06.2020 r. 

 

Jak prezentujemy to na poniższej mapie nr 5, widoczne jest pewne skoncentrowanie 

terytorialne udzielonych pożyczek, podobne do tego jakie zaobserwowano w przypadku 

pożyczki termomodernizacyjnej z Poddziałania 4.3.4 ale nie aż tak silne. Najwięcej ich 

udzielono podmiotom z powiatu oświęcimskiego (14 – wyłącznie sektor mieszkaniowy) 

i krakowskiego (8 z czego 5 w samej gminie Iwanowice), a także tym z Krakowa (4). Po dwie 

pożyczki uzyskały podmioty z Tarnowa, powiatu brzeskiego i olkuskiego. Na kolejne siedem 

powiatów przypadło po jednej pożyczce. W dziewięciu powiatach nie udzielono ani jednej 

pożyczki rewitalizacyjnej. Zestawiając te dane z informacjami o ograniczonej wiedzy 

samorządów o dostępności tego instrumentu, a także mając na względzie słabe 

poinformowanie przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych o dostępnym wsparciu, należy 

                                                           
75

 Być może pożyczkobiorca został uznany za przedsiębiorcę w rozumieniu prawa unijnego jako prowadzący 
odpłatną działalność statutową. 
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mieć na uwadze konieczność informowania o dostępnym wsparciu i promowania 

instrumentu w głównych grupach docelowych.  

Mapa 5. Rozkład przestrzenny pożyczek rewitalizacyjnych w woj. małopolskim 

 

Źródło: Dane pośredników finansowych o odbiorcach wsparcia w Działaniu 11.3 (stan na 30 czerwca 2020). 

Odbiorcy ostateczni wsparcia zwrotnego bardzo wysoko ocenili współpracę 

z pośrednikiem finansowym i cały proces wnioskowania o pożyczkę. Wątpliwości budziła 

konieczność dostarczania bogatej dokumentacji, nie zawsze – zdaniem respondentów – 

uzasadniona. Jednak z ich perspektywy tę uciążliwość rekompensowały bardzo korzystne 

warunki pożyczki, jak też otwartość ze strony pracowników MARR i SSCPiR. W zakresie 

dokumentacji nie znaleziono uzasadnienia dla konieczności prowadzenia audytu 

energetycznego w przypadku projektów z zakresu modernizacji, renowacji części wspólnych 

wielorodzinnych budynków mieszkalnych, jeśli nie przewidziano w nim modernizacji 

energetycznej76. Taki wymóg pojawił się natomiast w regulaminie przyznawania pożyczki, 

nie było go jednak w SzOOP RPO WM w odniesieniu do inwestycji, które nie uwzględniały 

modernizacji energetycznej. Nie określano też minimalnego poziomu efektywności 

energetycznej inwestycji, w przeciwieństwie do Poddziałania 4.3.4. Bardziej zasadne wydaje 

                                                           
76

 W żadnym z typów projektów nie była wymagana modernizacja energetyczna, mogła ona natomiast stanowić 
jeden z elementów projektu.  
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się w przypadku takich inwestycji wymaganie audytu remontowego, uzasadniającego zakres 

przewidzianych prac.  

6.1.3 Ocena pożyczki rewitalizacyjnej 

Zdaniem odbiorców ostatecznych, oferta pożyczki rewitalizacyjnej jest bezkonkurencyjna 

wobec jakichkolwiek innych ofert dostępnych na rynku. Jedynie dotacje stanowią 

korzystniejsze źródło finansowania. Ze wszystkich parametrów pożyczki wątpliwość budziła 

jedynie wysoka minimalna wartość (300 tys. PLN), która przewyższała potrzeby i możliwości 

spłaty w przypadku małych wspólnot mieszkaniowych. Trudność stanowiło też dla niektórych 

odbiorców zapewnienie wkładu własnego. Przykładowo, w projekcie budowy Centrum 

Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Terapeutycznego do wkładu własnego nie zaliczono działki 

budowlanej o wartości około 500 tys., przez co maksymalna wartość pożyczki nie pokrywała 

całego zapotrzebowania. Stowarzyszenie musiało posiłkować się kredytem bankowym w 

wysokości 500 tys. PLN aby dokończyć prace. Wątpliwości budziła także konieczność 

zrealizowania i rozliczenia całej inwestycji w czasie niespełna roku, co zostało zapisane w 

regulaminie pożyczki przez pośrednika finansowego, chociaż nie wynikało z dokumentów 

programowych. W przypadku większości prac jest to termin nie sprawiający problemów, 

jednak większe i bardziej złożone projekty mogą nie zmieścić się w tym czasie. Utrzymanie 

takiego wymogu może ograniczać zainteresowanie większymi inwestycjami. 

Wykres 13.  Ocena parametrów i procesu udzielania pożyczek rewitalizacyjnych – opinie 

przedstawicieli samorządów (odbiorców ostatecznych) na skali od 1 do 5 

 

Źródło: badanie CAWI małopolskich JST (n=5 JST odpowiadających za 9 z 14 projektów w ramach Działania 

11.3). 

Przyznane wsparcie trafiło do szerokiego grona odbiorców, odpowiadając na różne 

problemy zidentyfikowane na obszarach rewitalizacji i terenach zdegradowanych. Projekty 

jednostek samorządów terytorialnych pozwoliły zrealizować inwestycje, które nie mogły być 

finansowane z dotacji unijnych (np. nowe budynki) i uzupełniały lukę finansową (brak 

środków na dokończenie pakietów inwestycji), przyczyniając się przede wszystkim 

do poprawy bazy edukacyjnej, rekreacyjnej, społecznej i kulturalnej. Jednocześnie, 
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ze względu na zwrotny charakter wsparcia, wymuszały realizację tylko kluczowych inwestycji, 

potrzebnych z punktu widzenia społeczności lokalnych. Zdaniem wszystkich przedstawicieli 

JST będących odbiorcami pożyczek, uczestniczących w badaniu CAWI, realizacja 

sfinansowanej inwestycji przyczyniła się do likwidacji lub niwelacji zdiagnozowanych 

w programie rewitalizacji problemów społecznych.  

Wsparcie dla sektora mieszkaniowego pozwoliło przeprowadzić gruntowne remonty. 

Dzięki temu zrealizowane inwestycje miały charakter działań kompleksowych, wpisujących 

się w programy rewitalizacji. Pozytywnie należy ocenić możliwość realizacji remontów 

uwzględniających także modernizację energetyczną (mimo dostępności osobnego 

instrumentu poświęconemu temu celowi), aby inwestycję można było zrealizować 

jednorazowo i kompleksowo. 

Wsparcie skierowane do firm ma szansę przyczynić się rozwoju terenów, na których 

występuje nagromadzenie problemów społecznych. Realizowane przedsięwzięcia miały 

przeważnie na celu poszerzenie bazy turystycznej w rejonach o niskiej aktywności 

ekonomicznej. Oczekuje się, że zrealizowane inwestycje przyczynią się do spadku bezrobocia 

na tych terenach i ożywienia gospodarczego. 

Przegląd aktualnej bazy projektów finansowanych z EFS w ramach RPO WM nie pozwolił 

potwierdzić bezpośrednio komplementarności inwestycji realizowanych dzięki pożyczce 

rewitalizacyjnej i projektów z osi 8, 9 i 10. Należy przy tym mieć na uwadze, że takie projekty 

mogą się pojawić w późniejszym okresie, to jest dopiero po zakończeniu inwestycji 

realizowanych w ramach Działania 11.3 i po przygotowaniu odpowiednich projektów 

„miękkich”. Jednak brak bezpośredniego wymogu dotyczącego wskazania 

komplementarnych projektów, lub choćby deklaracji ich realizacji w przyszłości, osłabił 

oczekiwaną synergię pomiędzy działaniami infrastrukturalnymi a rewitalizacją społeczną. 

Podobny problem zaobserwowano w przypadku dotacji z osi 11, chociaż konkretne wymogi 

w tym zakresie były wprost wpisane w regulaminach konkursów. Jednak one także nie 

wymuszały tej komplementarności w sposób wystarczający. Jak zauważyli ewaluatorzy, 

opracowujący raport na potrzeby przeglądu śródokresowego, uznanie oświadczenia 

wnioskodawcy jako wystarczającego do stwierdzenia, że wraz z projektem 

infrastrukturalnym będzie realizowany projekt społeczny, było niewystarczające i prowadziło 

do osłabienia komplementarności 77. Jak wspomnieliśmy wcześniej, w przypadku pożyczki na 

rewitalizację wnioskodawcy musieli jedynie opisać we wniosku swój projekt z 

uwzględnieniem realizowanego celu społecznego. Nie oznacza to jednak, że dzięki 

pożyczkom nie rozwiązywano ważnych problemów społecznych, zgodnych z celami 

Programu.  

Zdania odbiorców są podzielone co do tego, czy podmioty zrealizowałyby inwestycję, na 

którą przeznaczono pożyczkę, gdyby to wsparcie nie zostało im przyznane. Pewne jest, że 

                                                           
77

 Ewaluacja mid term dotycząca postępu rzeczowego i finansowego RPO WM 2014 2020 dla potrzeb 

przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania, Warszawa, kwiecień 2019r. 
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część inwestycji nie zostałaby zrealizowana w ogóle (dotyczy to także działań JST), a część 

odłożono by w czasie. Na inne samorządy szukałyby komercyjnych kredytów.  

6.1.4 Poziom realizacji wskaźników 

W strategii inwestycyjnej dla instrumentów finansowych w ramach RPO WM 2014-2020 dla 

Działania 11.3 przyjęto łącznie 3 wskaźniki obligatoryjne: 2 wskaźniki produktu i 1 wskaźnik 

rezultatu bezpośredniego. Poniżej prezentujemy zestawienie obejmujące obecny poziom 

realizacji oraz wartości docelowe przyjęte do osiągnięcia w 2023 r.  

Tabela 11.  Aktualny stopień realizacji wskaźników produktu i rezultatu w Działaniu 11.3 

Lp. Nazwa wskaźnika Aktualna 

wartość – dane 

POIF 

(30.09.2020) 

Aktualna 

wartość – 

dane SL2014 

(30.09.2020) 

Wartość 

docelowa 

(2023) 

Udział 

realizacji 

wartości 

docelowej 

(POIF) 

1 Powierzchnia obszarów 

objętych rewitalizacją [ha.] 

(Pr) 

34,59 30,87 65 53,22% 

2 Liczba wspartych obiektów 

infrastruktury 

zlokalizowanych na 

rewitalizowanych 

obszarach [szt.] (Pr) 

10 7 50 20,00% 

3 Liczba przedsiębiorstw 

ulokowanych na 

zrewitalizowanych 

obszarach [szt.] (Rb) 

4 3 83  

(104) 

4,82% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Strategii Inwestycyjnej dla IF z 2016, 2018 i 2020 r. oraz danych 

z systemu SL2014 i POIF. W nawiasie podano poprzednią wartość docelową wskaźnika. Pr – wsk. produktu, Rb – 

wsk. rezultatu bezpośredniego. 

W Strategii Inwestycyjnej w 2020 r. zaktualizowano wartości docelowe dla jednego 

ze wskaźników. Oczekiwana liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych 

obszarach została obniżona ze 104 do 83.  

Aktualny poziom realizacji wskaźników dla Działania 11.3 jest niski. Według stanu na 

wrzesień 2020 r. można przyjąć, że dwie z trzech wartości docelowych mogą nie zostać 

osiągnięte. Co prawda niektóre inwestycje są wciąż w fazie realizacji lub też nie 

zaraportowano jeszcze wartości osiągniętych wskaźników. Dodatkowo należy mieć na 

uwadze, że okres sprawozdawczy nie obejmował finalizacji rozmów w sprawie udzielenia 

zamówienia z wolnej ręki na wybór pośrednika finansowego do obsługi kolejnych pożyczek 

w tym działaniu. Jednak szacunki MARR, bazujące na podpisanych umowach z ostatecznymi 
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odbiorami, nie są optymistyczne.78 Poniżej przedstawiono ocenę stopnia osiągnięcia każdego 

ze wskaźników: 

 Wskaźnik Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją został zrealizowany w 

połowie. Uzyskanie oczekiwanej wartości docelowych może być zagrożone. 

Częściowo wynika to z niewielkiego terenu obejmującego rewitalizowane budynki. 

Budynki objęte rewitalizacją leżą na małych działkach (a więc teren wokół budynku 

nie jest obejmowany rewitalizacją w ramach inwestycji, ponieważ takiego terenu nie 

ma) lub też obrys budynku jest niewielki. Według definicji wskaźnika w przypadku 

budynków do obszaru rewitalizowanego wlicza się powierzchnię, jaką dany budynek 

zajmuje w ramach swojej podstawy po obrysie zewnętrznym (do obszaru nie wlicza 

się poszczególnych kondygnacji). 

 Wskaźnik Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach, mimo niskiego poziomu realizacji (20%) nie jest 

zagrożony nieosiągnięciem oczekiwanej wartości realizacji. Szacunki pośrednika 

finansowego, bazujące na podpisanych umowach inwestycyjnych już na tym etapie 

pozwalają oczekiwać, że wartość docelowa zostanie wyraźnie przekroczona.  

 Wskaźnik Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach może 

nie zostać osiągnięty. Miara ta charakteryzuje liczbę przedsiębiorstw, które 

rozpoczęły lub przeniosły działalność na teren wsparty w ramach realizowanego 

projektu. Tak więc jest to wskaźnik, na który realizowane projekty mają bardzo 

ograniczony wpływ. Nawet prawidłowa rewitalizacja, przynosząca korzyści społeczne 

i gospodarcze nie gwarantuje przyrostu wartości wskaźnika. Co więcej, pożyczki 

rewitalizacyjne przeznaczono na inwestycje o ograniczonym potencjale w tym 

zakresie. Inwestycje sektora mieszkaniowego realizowane są na niewielkich 

powierzchniowo terenach, na których występuje ograniczone możliwości w zakresie 

rozwijania działalności gospodarczej. Jednostki samorządowe w dużej mierze 

realizują inwestycje w rozbudowę bazy edukacyjnej i rekreacyjnej co także ma bardzo 

ograniczony potencjał w zakresie pobudzania przedsiębiorczości na terenie objętym 

wsparciem. A dodatkowo już działające przedsiębiorstwa (w tym także odbiorcy 

pożyczek) nie są wliczane w ten wskaźnik, o ile już działają na rewitalizowanym 

terenie przed rozpoczęciem inwestycji. Wskaźnik ten ma większe uzasadnienie w 

przypadku rewitalizacji terenów poprzemysłowych (Działanie 11.4), ale trudno o jego 

uzasadnienie w przypadku pozostałych działań Osi 11. Problemy te dostrzeżono już 

wcześniej w ewaluacji realizowanej na potrzeby przeglądu śródokresowego79.  
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 Szacunek przygotowany przez MARR wg stanu w okresie 22-23 czerwca 2020 r; został on uwzględniony w 
sprawozdaniu za II kwartał 2020 r. z postępu w realizacji z postępu realizacji projektu instrumentów 
finansowych w Poddziałaniu 11.3. 
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6.2 Wnioski na przyszłość 

 Warto działać na rzecz zwiększenia świadomości w samorządach gminnych 

odnośnie istotności angażowania interesariuszy we współtworzenie 

programów rewitalizacji, oraz informowanie ich przy tym o możliwości 

skorzystania z zewnętrznego finansowania zwrotnego. Tworzenie i aktualizacja 

programów rewitalizacji to złożony, wielostronny proces. Chociaż zasady jego 

prowadzenia są narzucone odgórnie i jego tworzenie wymaga np. konsultacji 

społecznych, to wydaje się, że nie zawsze zaangażowanie wszystkich grup 

interesariuszy jest wystarczające. Wskazana jest więc dalsza praca z 

przedstawicielami samorządów w tym kierunku. W szczególności warto działać 

na rzecz włączenia w ten proces przedsiębiorców i przedstawicieli organizacji 

pozarządowych. Wsparcie powinno także uwzględniać informowanie na bieżąco 

o dostępnych źródłach finansowania, co należy skoordynować w czasie.  

 Do rozważenia pozostaje modyfikacja warunków udzielania i rozliczania 

pożyczki, także tych które nie wynikają bezpośrednio z SzOOP. Obniżenie kwoty 

minimalnej pozwoli małym wspólnotom mieszkaniowym także ubiegać się o 

pożyczkę. Raty są spłacane dzięki środkom wpłacanym na fundusz remontowy. W 

przypadku dużego zobowiązania podział kosztów raty między właścicieli w 

małych wspólnotach będzie generował znaczne podwyżki czynszów, często nie 

do udźwignięcia dla mieszkańców. Z kolei przedłużenie przez pośredników 

finansowych terminu realizacji może zachęcić potencjalnych odbiorców, którzy 

planują większe, bardziej złożone inwestycje. W procesie udzielania pożyczki 

należy zweryfikować czy wszystkie pozyskiwane od wnioskodawców dokumenty 

są konieczne do weryfikacji. W procesie udzielania pożyczki należy zweryfikować, 

czy wszystkie pozyskiwane od wnioskodawców dokumenty są konieczne.  

 W pierwszej kolejności rekomenduje się zmianę regulaminu udzielania pożyczek 

pod kątem rezygnacji z obowiązku przeprowadzenia audytu energetycznego i 

zastąpienie go audytem remontowym w przypadku projektów nie obejmujących 

modernizacji energetycznej.  

 Ze względu na ograniczony dostęp do dotacji na rewitalizację proponuje się 

rozważenie częściowego umarzania pożyczek samorządom, które nie 

skorzystały ze wsparcia bezzwrotnego. Zaobserwowano bardzo duże 

zainteresowanie projektami z zakresu rewitalizacji, a pula środków wyczerpała 

się szybko. Na listach rezerwowych pozostało wiele samorządów, którym 

zabrakło źródła finansowania swoich działań w tym zakresie. W przypadku tej 

grupy możliwość częściowego umorzenia pożyczki może stanowić istotną zachętę 

do sięgnięcia po środki zwrotne. 



 

 

  
101 

 

 Wiedza o pożyczkach rewitalizacyjnych w grupach docelowych jest niewielka, 

i należy podjąć działania w kierunku popularyzacji tego rozwiązania. Niewielki 

odsetek gmin w województwie skorzystał ze wsparcia. Po środki dłużne sięgają 

pojedyncze firmy, a wśród zainteresowanych prawie w ogóle nie ma organizacji 

pozarządowych. W przypadku wspólnot mieszkaniowych decydująca jest wiedza 

zarządców o możliwości sfinansowania inwestycji za pomocą preferencyjnych 

pożyczek. Kilku zarządców jest świadoma, że takie źródło istnieje i z 

powodzeniem pomagają swoim wspólnotom mieszkaniowym ubiegać się o te 

środki. Inni zarządcy nie mają takiej wiedzy, a pytani o ocenę oferty MARR 

i SSCPiR wykazują duże zainteresowanie. Ich opinie o przedstawionych im 

parametrach oferowanych instrumentów są bardzo pozytywne (dotyczy to także 

pożyczki na efektywność energetyczną). 

 W kolejnej perspektywie finansowej warto utrzymać połączenie rewitalizacji 

fizycznej, gospodarczej i przestrzennej ze społeczną, a także rozważyć silniejsze 

wymogi tej komplementarności. Obecnie trudno ocenić poziom realizacji celu 

głównego Osi 11 bez bezpośredniego odniesienia do rewitalizacji społecznej, 

w tym finansowanej z EFS. Na poziomie dokumentacji poszczególnych 

projektów pożyczkowych trudno wnioskować bezpośrednio o realizacji celu 

społecznego, co nie oznacza, iż nie rozwiązywano ważnych problemów 

społecznych, zgodnych z celami Programu.   
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7 Założenia strategii wyjścia z instrumentów finansowych  

Bardzo ważną kwestią pozostaje to, w jaki sposób będzie „wygaszana” oferta instrumentów 

finansowych w ramach RPO WM 2014-2020 oraz na jaki cel będą przeznaczane środki 

pochodzące ze spłat pożyczek. Dodatkowo, ważny jest też aspekt instytucjonalny, chodzi 

mianowicie o to jaki podmiot (lub podmioty) będą zarządzać środkami pochodzącymi ze 

zwrotów z instrumentów finansowych RPO WM 2014-2020. 

Zasady wykorzystywania środków pochodzących z instrumentów finansowych są precyzyjnie 

uregulowane w Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/201380 oraz 

w tzw. ustawie wdrożeniowej81. Zgodnie z tymi przepisami: 

 środki finansowe zwrócone do instrumentów finansowych, w okresie co najmniej 

ośmiu lat po zakończeniu okresu kwalifikowalności powinny być wykorzystywane na 

te same cele lub inne cele programu, w formie instrumentów finansowych lub innych 

form wsparcia (art. 45 Rozporządzenia Ogólnego). 

 w okresie co najmniej 8 lat po okresie kwalifikowalności środki te należy przeznaczyć 

na realizację celów określonych zgodnie z art. 45 Rozporządzenia Ogólnego, 

a w okresie następującym po upływie 8 lat w formie wsparcia finansowego 

niestanowiącego dotacji, podlegającego całkowitemu albo częściowemu zwrotowi, 

przyznawanego w szczególności w formie pożyczek, gwarancji lub poręczeń, 

na realizację celów wynikających z programów rozwoju, o których mowa w ustawie 

z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (art. 29 ustawy). 

W związku z tymi uregulowaniami poniżej prezentujemy podstawowe założenia strategii 

wyjścia z instrumentów finansowych w ramach RPO WM 2014-2020. 

Naszym zdaniem, do momentu pojawienia się na rynku instrumentów z RPO WM 2021-2027 

należy utrzymać na rynku instrumenty pożyczkowe oferowane przede wszystkim w ramach 

Poddziałania 3.4.2 RPO WM i ewentualnie (w razie wyczerpania alokacji) Poddziałania 

3.4.1, czy to w formie wykorzystywania prawa opcji (oczywiście w miarę dostępnych 

środków), czy to w formie wyboru nowych pośredników w drodze nowych przetargów. 

Dodatkowo, w zależności od spłacalności pożyczek płynnościowych82 oraz trwania pandemii 

COVID-19 można ewentualnie podjąć decyzję o przekierowaniu części środków na udzielanie 
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 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
(Rozporządzenie Ogólne) ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające 
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 347, str. 320) 
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 Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014-2020, tj. z dnia 16 kwietnia 2020 r . (Dz.U. z 2020 r. poz. 818) 
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 Bardzo niski poziom spłacalności i zła jakość portfela powinny raczej odstręczać od ponownego uruchamiania 
tego instrumentu. 
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kolejnej porcji takich pożyczek. Alternatywnie lub wspomagająco, możliwe jest uruchomienie 

zbliżonych instrumentów na bazie środków pochodzących z RPO WM 2007-2013, 

zarządzanych przez Małopolski Fundusz Rozwoju. Wstępnie przyjmujemy, że dostępność 

finansowania (na poziomie pośredników finansowych) powinna zostać utrzymana 

co najmniej do wiosny 2022 roku, zakładamy bowiem, że co najmniej do tego czasu potrwa 

proces negocjacji nowego programu, wyboru menedżera funduszu funduszy oraz 

pośredników finansowych. 

Biorąc pod uwagę trudną sytuację gospodarczą i restrykcyjną politykę sektora bankowego, 

naszym zdaniem utrzymanie stałego dostępu do instrumentów finansowych dla sektora 

małopolskich MŚP jest absolutnie kluczowe, szczególnie, że mamy obawy, że uruchomienie 

instrumentów finansowych w ramach RPO WM 2021-2027 może się przeciągnąć i nastąpić 

dopiero późną wiosną lub latem 2022 roku. W tym kontekście wydaje się, że istnieją trzy 

podstawowe warianty postępowania, dotyczą one przede wszystkim instrumentów 

finansowych w ramach Poddziałania 3.4.2 (środki w ramach Poddziałania 3.4.1, ze względu 

na znacznie niższy poziom wykorzystania alokacji, powinny być dostępne do momentu 

uruchomienia instrumentów finansowych w ramach RPO WM 2021-2027). 

Wariant 1 – wygaszanie instrumentów finansowych w ramach RPO WM 2014-2020 

W ramach takiego wariantu od momentu wykorzystania alokacji dla danego 

działania/poddziałania, nie byłyby ogłaszane nowe przetargi, a po formalnym przyjęciu 

polityki wyjścia, BGK przekazywałby, poprzez wydzielone konto, środki pochodzące ze 

spłaconych pożyczek na konto samorządu województwa. Nie rekomendujemy takiego 

rozwiązania, gdyż może ono prowadzić do tego, że środki te, zamiast wspierać 

przedsiębiorców, będą zamrożone do czasu podjęcia odpowiednich decyzji o ich dalszym 

wykorzystaniu oraz przekazaniu stosownym podmiotom, które miałyby nimi dalej zarządzać. 

Dodatkowo, o ile, co jest logiczne, podmiotem takim miałby być Małopolski Fundusz 

Rozwoju, wymagałby on istotnego wzmocnienia od strony kadrowej i infrastrukturalnej 

(infrastruktura informatyczna), co może jednak potrwać nieco czasu. 

Dodatkowo, mamy obawy, że same środki pochodzące z Małopolskiego Funduszu Rozwoju 

nie będą wystarczające, naszym zdaniem, aby utrzymać obecny poziom finansowania, na 

rynku powinno się pojawić w ciągu najbliższego 1,5 roku około 100-150 milionów złotych83 

w formie pożyczek, tymczasem jak rozumiemy MFR miał uruchomić finansowanie na 

poziomie około 50 milionów złotych. 

Wariant 2 – stopniowo wygaszanie instrumentów finansowych w ramach RPO WM 2014-

2020 
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W ramach tego wariantu, BGK na bazie środków pochodzących ze spłat pożyczek 

uruchomiłby, w ramach prawa opcji i ew. nowych przetargów, finansowanie o 

charakterystykach odpowiadających obecnej ofercie poddziałań 3.4.1 i 3.4.2 w wysokości do 

ok. 100 milionów złotych (o ile takie środki będą dostępne). Jednocześnie, na rynek trafiłoby 

finansowania zaoferowane przez MFR. Po ogłoszeniu i rozstrzygnięciu przetargów (lub 

skorzystania z prawa opcji) pozostałe środki były by stopniowo przekazywane UMWM. 

Naszym zdaniem jest to zdecydowanie najlepszy wariant, łączący zapewnienie ciągłości 

oferowania IF na terenie Małopolski, ze stopniowym przekazywaniem roli kluczowej 

instytucji zarządzającej MFRowi, który też pozyskałby kolejne doświadczenia w wyborze 

pośredników finansowych i współpracy z nimi. 

Wariant 3 kontynuacja pełnienia funkcji Menedżera Funduszu Funduszy przez BGK 

W ramach tego wariantu dalsze zarządzanie instrumentami finansowymi byłoby powierzone 

BGK na kolejne lata, jako podmiotowi o niewątpliwie największym w Polsce doświadczeniu 

w tej sferze, zapewne w trybie bezprzetargowym. Zasadniczą zaletą tego rozwiązania jest 

stosunkowo niski poziom komplikacji (oczywiście o ile BGK byłby skłonny pełnić taką rolę). 

Nie jesteśmy jednak zwolennikami tego rozwiązania, liczba zadań, które realizuje obecnie 

BGK jest już olbrzymia i coraz bardziej cierpi on na problemy związane z efektywnym 

zarządzaniem i komunikacją. Ponadto, nie po to był tworzony Małopolski Fundusz Rozwoju, 

aby zarządzanie środkami pochodzącymi z rewolwingu powierzać instytucji centralnej. 

Bardzo ważną kwestią, szczególnie w ramach rekomendowanego przez nas wariantu 2, jest 

wzmocnienie Małopolskiego Funduszu Rozwoju. Jak rozumiemy, Urząd Marszałkowski nie 

zakłada, że MFR będzie przejmował, w drodze cesji, nadzór nad portfelem pożyczek 

udzielonych przez pośredników finansowych w ramach RPO WM 2014-2020, ze względu na 

duży poziom komplikacji tego rozwiązania (na bazie doświadczeń innych regionalnych 

funduszy rozwoju). MFR będzie natomiast przejmował środki pochodzące ze spłacanych 

pożyczek i uruchamiał (zapewne za pośrednictwem pośredników finansowych) nowe 

instrumenty finansowe. W zależności od liczby i stopnia skomplikowania takich 

instrumentów, należałoby rozważyć pewne wzmocnienie MFR od strony kadrowej i 

informatycznej.  

Od strony produktowej bardzo trudno jest na tym etapie powiedzieć, jakie ewentualne 

produkty powinny być uruchamiane ze środków zwracanych, z całą pewnością powinny mieć 

one charakter komplementarny, a nie konkurencyjny wobec oferty instrumentów 

finansowych w ramach RPO WM 2021-2027. Na pewno od momentu ogłaszania przetargów 

na pośredników finansowych w ramach nowego programu warto ponownie zaoferować 

pośrednikom linię finansową w celu zapewnienia wkładu własnego. 

Do podjęcia będą także jeszcze decyzje instytucjonalne, dotyczące tego, kto powinien 

zarządzać środkami zwróconymi, naszym zdaniem naturalnym kandydatem do pełnienia tej 

roli jest oczywiście Małopolski Fundusz Rozwoju. 
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8 Tabela wniosków i rekomendacji 

Wniosek Rekomendacja Adresat Sposób wdrożenia Termin 
wdrożenia 

Klasa Obszar 
tematyczny 

Program 
operacyjny 

Bieżący status 
rekomendacji 

1. Współpraca z BGK 

generalnie układa się 

stosunkowo dobrze, 

choć poważnym 

problemem są 

ograniczenia kadrowe 

po stronie BGK i 

znacząca rotacja 

pracowników. Innym 

istotnym problemem 

jest utrudnione 

wpisywanie danych za 

pośrednictwem 

Platformy Obsługi 

Instrumentów 

Finansowych, która 

prawdopodobnie nie 

jest dostosowana do 

tak dużej liczby 

wprowadzanych 

danych. 

1. Ponieważ BGK będzie 

zapewne pełnił rolę 

menedżera funduszu 

funduszy w wielu 

regionach, także w 

okresie 2021-2027 

(choć naturalnie 

bardzo korzystne 

byłoby, gdyby liczba 

podmiotów pełniących 

rolę menedżerów 

funduszy funduszy była 

większa i aby na 

większą skalę rolę tę 

pełniły także 

regionalne fundusze 

rozwoju) należałoby 

rozważyć zasadniczą 

poprawę działania 

POIF, być może zaś 

zastąpić go nowym 

systemem. 

MFiPR Doprowadzenie do zlecenia 

przez BGK audytu działania 

POIF, a następnie podjęcie 

decyzji o ewentualnej 

zasadniczej modernizacji 

systemu lub też (idealnie) o 

stworzeniu nowego, 

znacznie bardziej 

przyjaznego dla 

użytkowników systemu. 

30 września 

2021 

Horyzontalna 

operacyjna 

System realizacji 

polityki spójności 

RPO WM 

2021-2027 

Rekomendacja 

zatwierdzona 

w całości 
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Wniosek Rekomendacja Adresat Sposób wdrożenia Termin 
wdrożenia 

Klasa Obszar 
tematyczny 

Program 
operacyjny 

Bieżący status 
rekomendacji 

2. Oferta pożyczek dla 

młodych firm cieszy się 

wyraźnie mniejszym 

zainteresowaniem, niż 

oferta pożyczek dla 

bardziej dojrzałych 

firm. Mimo to właśnie 

młode firmy mają 

większe problemy z 

pozyskaniem 

finansowania 

zwrotnego. 

2. W kolejnym okresie 

programowania 

proponujemy 

utrzymanie oferty 

pożyczek dla młodych 

firm. 

IZ RPO 

WM 

Zaprojektowanie 

odpowiedniego 

instrumentu pożyczkowego 

w ramach RPO WM 2021-

2027, zbliżonego w swych 

charakterystykach do 

instrumentu w ramach RPO 

WM 2014-2020. 

30 września 

2021 

Programowa 

operacyjna 

Przedsiębiorczość RPO WM 

2021-2027 

Rekomendacja 

zatwierdzona 

w całości 

3. Od wielu już lat bardzo 

poważnym wyzwaniem 

dla pośredników 

finansowych są 

mechanizmy mające 

ich skłaniać do 

udzielania relatywnie 

niskich wartościowo 

pożyczek (skądinąd 

zresztą o zrozumiałym 

celu) w formie 

wskaźników 

minimalnej liczby 

udzielonych pożyczek, 

bądź też wymogu, aby 

określona część 

portfela pożyczek była 

udzielana w ramach 

3. Rekomendujemy, aby 

zamiast tego typu 

rozwiązań, 

utrudniających 

działalność 

pośrednikom 

finansowym i niekiedy 

też rozczarowującym 

dla przedsiębiorców 

stosować rozwiązania, 

które doprowadzą do 

zbliżonych efektów, na 

przykład w postaci 

tworzenia oddzielnych 

instrumentów dla 

mniejszych i większych 

pożyczek i ewentualnie 

przeznaczania na te 

IZ RPO 

WM  

Odpowiednie 

zaprojektowanie 

instrumentów finansowych 

w ramach RPO WM 2021-

2027. 

30 września 

2021 

Programowa 

operacyjna 

System realizacji 

polityki spójności 

RPO WM 

2021-2027 

Rekomendacja 

zatwierdzona 

w całości 
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Wniosek Rekomendacja Adresat Sposób wdrożenia Termin 
wdrożenia 

Klasa Obszar 
tematyczny 

Program 
operacyjny 

Bieżący status 
rekomendacji 

niższych wartościowo 

pożyczek. 

pierwsze odpowiednio 

wysokiej alokacji, bądź 

też podwyższenia 

wynagrodzenia dla 

pośredników za 

udzielanie mniejszych 

wartościowo pożyczek, 

bądź też obniżenie 

oprocentowania dla 

pożyczek o mniejszej 

wartości (można 

zresztą zastosować oba 

te rozwiązania). Można 

też obniżyć próg 

procentowy dla udziału 

pożyczek o mniejszej 

wartości i ew. 

zwiększyć próg 

wartości pożyczek (np. 

ze 100 do 200 tysięcy 

złotych). 

Z kolei w razie 

stosowania 

wskaźników 

minimalnej liczby 

pożyczek wyliczanie ich 

przy założeniu, że 

średnia pożyczka jest 

równa co najmniej 75% 

maksymalnej 
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Wniosek Rekomendacja Adresat Sposób wdrożenia Termin 
wdrożenia 

Klasa Obszar 
tematyczny 

Program 
operacyjny 

Bieżący status 
rekomendacji 

dopuszczonej wartości, 

aby pośrednicy nie byli 

zmuszeni do udzielania 

pożyczek o bardzo 

niskiej wartości na 

które jest bardzo 

ograniczony popyt.  

4. Dla wielu pośredników 

poważnym problemem 

pozostaje 

oprocentowanie 

wkładu własnego na 

poziomie 

oprocentowania dla 

ostatecznego odbiorcy 

(co oznacza często 

oprocentowanie 

poniżej poziomu 

rynkowego). W 

związku z tym część 

pośredników rezygnuje 

z uczestnictwa w 

przetargach, 

dodatkowo brak 

rynkowego 

oprocentowania ich 

wkładu utrudnia 

wzmacnianie ich 

kapitalizacji. 

Jednocześnie, 

4.  Rekomendujemy 

przyjęcie mechanizmu 

rynkowego 

wynagradzania wkładu 

własnego pośrednika, 

dla wszystkich 

instrumentów 

finansowych 

wdrażanych w ramach 

regionalnych 

programów 

operacyjnych. W 

przypadku produktów 

oprocentowanych na 

bardzo niskim 

poziomie (lub o 

zerowym 

oprocentowaniu) 

proponujemy 

rozważenie 

zastosowania 

mechanizmu dopłat do 

odsetek, dzięki czemu 

MFiPR Opracowanie rozwiązań 

pozwalających na 

rezygnację z wkładu 

własnego pośredników 

finansowych lub tez jego 

ustalenie na bardzo niskim 

poziomie (na przykład na 

poziomie 5%).  

O ile nie będzie to możliwe, 

opracowanie, z udziałem 

przedstawicieli środowiska 

funduszy pożyczkowych i 

sektora bankowego, a także 

przedstawicieli 

menedżerów funduszy 

funduszy, mechanizmu 

rynkowego wynagradzania 

wkładu własnego 

pośredników, sposobu 

przekładania tego 

oprocentowania na 

oprocentowanie dla 

ostatecznego odbiorcy oraz 

30 września 

2021 

Horyzontalna 

operacyjna 

System realizacji 

polityki spójności 

RPO WM 

2021-2027 

Rekomendacja 

zatwierdzona 

w całości 
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Wniosek Rekomendacja Adresat Sposób wdrożenia Termin 
wdrożenia 

Klasa Obszar 
tematyczny 

Program 
operacyjny 

Bieżący status 
rekomendacji 

wprowadzenie tego 

mechanizmu może być 

nieco skomplikowane z 

powodów 

sprawozdawczo-

rozliczeniowych. 

niskie oprocentowanie 

zostanie utrzymane 

(niestety od strony 

formalno-

rozliczeniowej może to 

być skomplikowane). 

Alternatywnie (o ile 

będzie to możliwe) 

proponujemy 

rezygnację z wkładu 

własnego lub jego 

ustalenie na bardzo 

niskim poziomie (np. 

5%). 

minimalizacji problemów 

sprawozdawczych, także na 

bazie dotychczasowych 

doświadczeń (np. RPO 

Województwa Śląskiego). 

5. Z różnych powodów 

nie udało się 

uruchomić w ramach 

RPO WM 2014-2020 

pożyczek na wsparcie 

rozpoczynania 

działalności 

gospodarczej. Do 

najważniejszych 

powodów można 

zaliczyć 

skomplikowaną 

konstrukcję 

instrumentu (a 

szczególnie zawężenie 

grup docelowych), 

5. W sytuacji rozważania 

uruchamiania takiego 

instrumentu w ramach 

RPO WM 2021-2027, 

należałoby bardzo 

dokładnie zbadać 

ofertę 

konkurencyjnych 

instrumentów 

zwrotnych i 

bezzwrotnych, a w 

razie decyzji o 

uruchomieniu 

instrumentu, jego 

maksymalne 

uproszczenie i 

IZ RPO 

WM 

2021-

2027 

Przeprowadzenie głębokich 

analiz służących podjęciu 

ewentualnych decyzji o 

uruchomieniu instrumentu. 

Skierowanie instrumentu 

do szerokich grup 

docelowych. 

30 września 

2021 

Programowa 

operacyjna 

Rynek pracy RPO WM 

2021-2027 

Rekomendacja 

zatwierdzona 

w całości 
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Wniosek Rekomendacja Adresat Sposób wdrożenia Termin 
wdrożenia 

Klasa Obszar 
tematyczny 

Program 
operacyjny 

Bieżący status 
rekomendacji 

konkurencję wsparcia 

zwrotnego 

oferowanego ze 

szczebla krajowego 

(program „Wsparcie w 

starcie”) i regionalnego 

(pożyczki udzielane w 

ramach Poddziałania 

3.4.1 RPO WM). 

szczególnie 

skierowanie do 

szerokiej grupy 

potencjalnych 

ostatecznych 

odbiorców. 

6. Niektórzy pośrednicy 

sygnalizowali problem 

związany z oceną 

wpisywania się 

finansowanego 

projektu w jedną z 

regionalnych 

inteligentnych 

specjalizacji, stąd też 

liczba takich pożyczek 

nie była raczej duża, 

właśnie ze względu na 

niejednoznaczność 

oceny i ew. obawy 

przed instytucjami 

kontrolnymi. 

6. Jeżeli w ramach RPO 

WM 2021-2027 nadal 

będzie stosowane 

powiązanie pożyczek z 

realizacją projektów w 

ramach odpowiednich 

regionalnych 

inteligentnych 

specjalizacji, 

należałoby wspomóc 

pośredników 

finansowych w 

metodologii klasyfikacji 

odpowiednich 

projektów do danej 

RIS.  

IZ RPO 

WM 

2021-

2027 

Opracowanie metodologii 

przypisywania 

finansowanego projektu do 

danej RIS, idealnie w formie 

praktycznego podręcznika, 

przeprowadzenie szkoleń 

lub warsztatów dla 

przedstawicieli 

pośredników finansowych. 

30 września 

2021 

Programowa 

operacyjna 

System realizacji 

polityki spójności, 

innowacyjność 

oraz badania i 

rozwój 

RPO WM 

2021-2027 

Rekomendacja 

zatwierdzona 

w całości 

7. Jako poważny problem 

należy wskazać system 

przekazywania 

środków menedżerowi 

7. Należy lobbować, aby 

w okresie 2021-2027 

przepisy umożliwiały 

płatności zaliczkowe, 

MFiPR Prowadzenie lobbyingu w 

celu odpowiedniego 

zaprojektowania aktów 

prawnych, regulujących 

30 czerwca 

2021 

Horyzontalna 

operacyjna 

System realizacji 

polityki spójności 

RPO WM 

2021-2027 

Rekomendacja 

zatwierdzona 

w całości 
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Wniosek Rekomendacja Adresat Sposób wdrożenia Termin 
wdrożenia 

Klasa Obszar 
tematyczny 

Program 
operacyjny 

Bieżący status 
rekomendacji 

funduszu funduszy i 

dalej pośrednikom 

finansowym. Reguła, 

zgodnie z którą 

warunkiem otrzymania 

kolejnej płatności jest 

osiągniecie 

określonego progu 

wydatków przez 

wszystkich 

pośredników 

finansowych, 

powoduje określone 

opóźnienia w realizacji 

projektów przez brak 

odpowiedniej 

płynności na poziomie 

menedżera funduszu 

funduszy oraz 

pośredników 

finansowych. 

bądź też, aby były 

uzależnione od 

rezultatów osiąganych 

przez poszczególnych 

pośredników 

finansowych, nie zaś 

wszystkich 

pośredników dla 

danego 

działania/poddziałania. 

Ułatwi to wdrażanie IF i 

zredukuje ryzyko 

ewentualnych 

opóźnień. 

wdrażanie instrumentów 

finansowych w okresie 

2021-2027. 

8. Pożyczka na 

zwiększenie 

efektywności 

energetycznej w 

sektorze 

mieszkaniowym 

spotkała się z dużym 

zainteresowaniem 

odbiorców, a potrzeby 

8. Proponujemy 

utrzymanie pożyczki na 

zwiększenie 

efektywności 

energetycznej w 

sektorze 

mieszkaniowym w 

przyszłej perspektywie 

finansowej. 

IZ RPO 

WM 
Przeanalizowanie 

możliwości objęcia 

pożyczką 

termomodernizacyjną 

również budynków we 

współwłasności. 

W przypadku utrzymania 

wymogu uzyskania wzrostu 

efektywności energetycznej 

31 grudnia 

2021 

Operacyjna Energetyka RPO WM 

2021-2027 

Rekomendacja 

zatwierdzona 

w całości 
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Wniosek Rekomendacja Adresat Sposób wdrożenia Termin 
wdrożenia 

Klasa Obszar 
tematyczny 

Program 
operacyjny 

Bieżący status 
rekomendacji 

w tym zakresie wciąż 

są znaczące. Z 

możliwości korzystania 

z pożyczki wykluczone 

są budynki we 

współwłasności – 

obecnie to właśnie one 

znajdują się w luce 

finansowej. Z wsparcia 

w dużej mierze 

wykluczone są również 

budynki po częściowej 

termomodernizacji 

(np. dociepleniu 1 

ściany budynku), w 

których trudno jest 

uzyskać 25% przyrost 

efektywności 

energetycznej. Z 

powodu zbytniego 

rozdrobnienia alokacji, 

maksymalna wartość 

oferowanych pożyczek 

była zbyt niska dla 

szeregu podmiotów 

(szczególnie spółdzielni 

mieszkaniowych), a w 

przypadku bardziej 

kompleksowych 

remontów pewnym 

ograniczeniem był 

Rekomendujemy 

wprowadzenie zmian 

w konstrukcji pożyczki, 

tak by lepiej 

odpowiadała na 

potrzeby odbiorców w 

regionie. 

o min. 25%, podjęcie próby 

wprowadzenia możliwości 

odniesienia tego parametru 

np. do określonego 

momentu w przeszłości, 

oraz potencjalne 

zmniejszenie tego progu dla 

budynków będących pod 

opieką konserwatora 

zabytków, w których nie 

udziela on zgody na 

docieplenie ścian. 

Zapewnienie odpowiednio 

wysokiej maksymalnej 

wysokości pożyczki i 

warunkowe wydłużenie 

maksymalnego czasu na 

rozliczenie inwestycji nawet 

do 2 lat. 



 

 

  
113 

 

Wniosek Rekomendacja Adresat Sposób wdrożenia Termin 
wdrożenia 

Klasa Obszar 
tematyczny 

Program 
operacyjny 

Bieżący status 
rekomendacji 

przyjęty okres 

rozliczenia środków (1 

rok).  

9. Obecna konstrukcja 

pożyczki na 

efektywność 

energetyczną dobrze 

odpowiada celom 

Poddziałania 4.3.4, nie 

pozwala jednak na 

sfinansowanie szeregu 

potrzeb remontowych 

spółdzielni i wspólnot 

mieszkaniowych. 

9. Rekomendujemy 

zmodyfikowanie 

obecnej pożyczki na 

zwiększenie 

efektywności 

energetycznej, poprzez 

zwiększenie limitu 

kosztów na prace 

dodatkowe oraz 

rozszerzenie katalogu 

możliwych do 

sfinansowania kosztów 

na inne wydatki 

związane z 

wykorzystaniem 

bardziej przyjaznych 

dla środowiska źródeł 

energii czy 

oszczędzania zasobów. 

Proponujemy 

wprowadzenie nowej 

pożyczki remontowej, z 

której finansowane 

byłyby inne inwestycje 

zwiększające jakość 

życia mieszkańców, nie 

spełniające jednak 

IZ RPO 

WM 

Zwiększenie limitu środków 

na prace dodatkowe, tak by 

wraz z dociepleniem 

budynku umożliwić 

kompleksowy remont 

elewacji, w tym np. remont 

balkonów i balustrad, 

odrestaurowanie 

zabytkowych elementów 

elewacji czy remont wejść 

na klatki schodowe. 

Rozszerzenie katalogu 

możliwych do 

sfinansowania kosztów na 

inne wydatki związane z 

wykorzystaniem bardziej 

przyjaznych dla środowiska 

źródeł energii czy 

oszczędzania zasobów, np. 

o wydatki na instalację 

stacji ładowania pojazdów 

elektrycznych czy instalacje 

zbierające wodę deszczową 

do podlewania zieleni. 

Wprowadzenie nowej 

pożyczki remontowej dla 

spółdzielni i wspólnot 

31 grudnia 

2021 

Programowa 

operacyjna 

Energetyka RPO WM 

2021-2027 

Rekomendacja 

zatwierdzona 

w całości 
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Wniosek Rekomendacja Adresat Sposób wdrożenia Termin 
wdrożenia 

Klasa Obszar 
tematyczny 

Program 
operacyjny 

Bieżący status 
rekomendacji 

wymogów pożyczki na 

efektywność 

energetyczną. 

mieszkaniowych, na 

inwestycje nie spełniające 

wymogów pożyczki 

termomodernizacyjnej. 

Mogłyby być z niej 

finansowane m.in. wymiana 

instalacji wewnątrz 

budynku (w tym instalacji 

centralnego ogrzewania, 

instalacji wodno-

kanalizacyjnej, 

elektrycznych, gazowych), 

odmalowanie elewacji i 

klatek schodowych, 

poprawa 

zagospodarowania terenu 

(remonty placów zabaw, 

chodników, wewnętrznych 

dróg, zagospodarowanie 

zieleni, wybiegi dla psów), 

czy modernizacja dachów. 

Taka pożyczka mogłaby być 

potencjalnie finansowana 

ze środków zwróconych z 

pożyczek oferowanych w 

ramach perspektywy 2014-

2020, i oferowana na mniej 

atrakcyjnych warunkach niż 

pożyczka 

termomodernizacyjna. 
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Wniosek Rekomendacja Adresat Sposób wdrożenia Termin 
wdrożenia 

Klasa Obszar 
tematyczny 

Program 
operacyjny 

Bieżący status 
rekomendacji 

10. Istnieje silna 

koncentracja 

terytorialna dystrybucji 

pożyczki na 

efektywność 

energetyczną w 

sektorze 

mieszkaniowym - 

trafiły one jedynie do 7 

powiatów w 

województwie. 

Częściowo jest to 

naturalne i wynika z 

rozkładu koncentracji 

budynków 

wielorodzinnych w 

wybranych powiatach 

(sam Kraków 

odpowiada za 2/3 

takich budynków). 

Natomiast w części 

powiatów ze znaczącą 

liczbą mieszkań w 

budynkach 

wielorodzinnych (np. 

powiecie m. Nowy 

Sącz, chrzanowskim, 

olkuskim, wadowickim, 

nowotarskim) nie 

przyznano ani jednej 

10. Rekomendujemy 

zwiększenie zasięgu 

prowadzonych działań 

promocyjnych, 

szczególnie w 

mniejszych ośrodkach 

budownictwa 

wielorodzinnego w 

regionie. 

IZ RPO 

WM 

Przesłanie przez IZ do BGK 

rekomendacji w sprawie 

zwiększenia zasięgu 

prowadzonych kampanii 

promocyjnych, np. poprzez: 

- zakup bazy i wysłanie 

informacji e-mailowej o 

ofercie MARR / Alior Bank 

do wszystkich spółdzielni 

mieszkaniowych, wspólnot 

mieszkaniowych oraz firm 

administrujących 

budynkami wspólnot, o 

ofercie dostępnej pożyczki 

na zwiększenie 

efektywności 

energetycznej. 

- wysłanie analogicznej 

informacji do osób w 

gminach zajmujących się 

polityką mieszkaniową 

- prezentacja oferty na 

spotkaniach branżowych, w 

tym spotkaniach zarządców 

wspólnot mieszkaniowych 

- nawiązanie kontaktu 

telefonicznego lub 

osobistego z 

przedstawicielami 

30.06.2020 Programowa 

operacyjna 

Energetyka RPO WM 

2014-2020 

Rekomendacja 

zatwierdzona 

w całości 
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Wniosek Rekomendacja Adresat Sposób wdrożenia Termin 
wdrożenia 

Klasa Obszar 
tematyczny 

Program 
operacyjny 

Bieżący status 
rekomendacji 

pożyczki.Jednocześnie, 

część ankietowanych 

przedstawicieli 

spółdzielni i wspólnot 

mieszkaniowych, 

szczególnie tych z 

mniejszych ośrodków, 

nie słyszało o ofercie 

pożyczek na 

efektywność 

energetyczną i prosiło 

o przesłanie informacji 

przez ewaluatorów po 

przeprowadzeniu 

wywiadu. 

wybranych spółdzielni / 

firm administracyjnych, w 

szczególności w powiatach, 

w których nie ma 

dotychczas żadnych 

odbiorców ostatecznych 

pożyczki 

11. Wśród odbiorców 

ostatecznych pożyczek 

istnieje duże 

zapotrzebowania na 

wsparcie szkoleniowo-

doradcze, które jednak 

w bardzo 

ograniczonym stopniu 

jest zaspokojone w 

ramach istniejącej 

oferty. Przedsiębiorcy 

deklarują wysokie 

zainteresowanie 

wsparciem 

pozafinansowym, 

11. Proponujemy 

stworzenie w przyszłej 

perspektywie 

finansowej oferty 

atrakcyjnego wsparcia 

doradczo-

szkoleniowego i 

mentoringowego, 

uzupełniającego 

wsparcie finansowe, w 

tym również wsparcia 

oferowanego poprzez 

formy zdalne. Udział 

we wsparciu powinien 

być opcjonalny dla 

IZ RPO 

WM 

MFiPR 

 

Przygotowanie przez IZ 

odpowiedniej oferty 

wsparcia pozafinansowego 

we współpracy z MFiPR, 

wybranym menedżerem 

funduszu funduszy i 

pośrednikami finansowymi. 

Z uwagi na korzyści skali, 

warto by oferta wsparcia 

była koordynowana przez 

BGK dla wszystkich 

regionów (o ile BGK będzie 

masowo pełnić rolą 

menedżera funduszu 

funduszy), a część jego 

31 grudnia 

2021 

Horyzontalna 

operacyjna 

Przedsiębiorczość RPO WM 

2021-2027 

Inne RPO 

Rekomendacja 

zatwierdzona 

w całości 
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Wniosek Rekomendacja Adresat Sposób wdrożenia Termin 
wdrożenia 

Klasa Obszar 
tematyczny 

Program 
operacyjny 

Bieżący status 
rekomendacji 

pozwalającym na 

uzupełnienie wiedzy w 

obszarach kluczowych 

dla powodzenia ich 

biznesu. Wsparcie 

szkoleniowo-doradcze 

jest szczególnie istotne 

w przypadku młodych 

firm, działających na 

rynku poniżej 2 lat. 

Niemal połowa 

wszystkich osób 

korzystających z 

pożyczek byłoby 

zainteresowanych 

skorzystaniem z 

mentoringu 

prowadzonego przez 

doświadczonego 

przedsiębiorcę 

wszystkich 

pożyczkobiorców. 

elementów była wdrażana 

bezpośrednio przez BGK 

(np. platforma wiedzy 

biznesowej w formie 

webinarów tematycznych). 

Proponujemy by koszt 

wsparcia szkoleniowo-

doradczego udzielanego 

przez pośrednika 

finansowego pokrywany był 

z oddzielnej „koperty” (jako 

tzw. koszty podlegające 

zwrotowi), a 

niewykorzystane kwoty 

były zwracane przez 

pośredników finansowych 

do MFF. Istotne jest 

bowiem, by pośrednicy nie 

konkurowali wysokością 

kosztów wsparcia 

pozafinansowego w 

przetargach, gdyż znacznie 

obniża to jego jakość. 

Alternatywnie, można 

rozważyć program wsparcia 

z poziomu krajowego 

skierowany do tej grupy – 

odbiorców dotacji i 

pożyczek dla MŚP, 

zarządzany np. przez BGK, a 
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Wniosek Rekomendacja Adresat Sposób wdrożenia Termin 
wdrożenia 

Klasa Obszar 
tematyczny 

Program 
operacyjny 

Bieżący status 
rekomendacji 

wdrażany przez 

pośredników finansowych 

wspierających MŚP. 

12. Wystąpiła duża 

konkurencja pomiędzy 

wsparciem dotacyjnym 

na rewitalizację, a 

oferowanym 

instrumentem 

finansowym w 

Działaniu 11.3. W 

przypadku dotacji 

znaczna część 

zainteresowanych 

(szczególnie 

samorządów 

terytorialnych) nie 

otrzymała wsparcia. 

Zainteresowanie 

pożyczkami wzrosło po 

dłuższym czasie od 

momentu wyczerpania 

alokacji na dotacje.  

12. Jeśli w kolejnej 

perspektywie 

finansowej w 

programie regionalnym 

będą wdrażane 

instrumenty dotacyjne 

i dłużne bazujące na 

programach 

rewitalizacji, 

przeznaczone na ten 

sam cel dla tych 

samych grup 

odbiorców, to należy 

lepiej skoordynować te 

instrumenty w czasie w 

sposób ograniczający 

ich bezpośrednią 

konkurencję. W 

obecnej pespektywie 

były oferowane 

równolegle. W latach 

2021-2027 wskazane 

byłoby zaplanowanie 

wdrażania w taki 

sposób, aby nie 

opóźniać intensyfikacji 

wdrażania pożyczek. 

IZ RPO 

WM 

1. Zaplanować w czasie 

komponent dotacyjny 

na początku okresu 

programowania i 

uruchomienie 

dodatkowych środków 

po zamknięciu 

konkursów 

dotacyjnych.  

2. Informowanie 

nieskutecznych 

wnioskodawców o 

możliwości ubiegania 

się o pożyczkę 

preferencyjną na 

rewitalizację. 

3. Demarkacja pomiędzy 

wsparciem 

pożyczkowym i 

dotacyjnym na 

poziomie SZOOP.  

30 września 

2021 

programowa rozwój regionalny i 

lokalny 

RPO WM 

2021-2027 

Rekomendacja 

zatwierdzona 

w całości 
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Wniosek Rekomendacja Adresat Sposób wdrożenia Termin 
wdrożenia 

Klasa Obszar 
tematyczny 

Program 
operacyjny 

Bieżący status 
rekomendacji 

Aby to zrobić, po 

wyczerpaniu alokacji 

na dotacje należałoby 

przeprowadzić 

kampanię informacyjną 

skierowaną do 

nieskutecznych 

wnioskodawców, aby 

bez zbędnej zwłoki 

przystąpili do 

wnioskowania o 

pożyczki.  

Należy także rozważyć 

czy demarkacja 

pomiędzy pożyczką a 

dotacją na rewitalizację 

nie powinna 

uwzględniać innych 

jakościowych 

czynników niż tylko 

możliwość 

wybudowania nowego 

budynku w przypadku 

IF (co nie jest możliwe 

przy wsparciu 

dotacyjnym). 
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