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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” zrealizowało konsorcjum firm doradczych PAG Uniconsult i Imapp Consulting 

w okresie od lipca do listopada 2020 roku na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Małopolskiego. Badanie realizowane było sekwencyjnie w układzie dwóch 

komponentów badawczych. Badania w ramach komponentu 1 wykonano w okresie lipiec-

wrzesień – komponent ten poświęcono analizie doświadczeń, dotyczących stosowania 

instrumentów finansowych w RPO WM 2014-2020 oraz funkcjonowania modelu dystrybucji 

instrumentów finansowych. Ustalenia badawcze, dotyczące komponentu 1 podsumowano 

w ramach Raportu cząstkowego. Następnie (październik-listopad) zrealizowano komponent 

2 badania, którego celem było zaprojektowanie nowych instrumentów z uwzględnieniem, 

doświadczeń wynikających ze stosowania instrumentów finansowych w RPO WM 2014-2020 

(ustalenia komponentu 1), jak i szerszego kontekstu, w którym będą funkcjonować 

pośrednicy finansowy i potencjalni odbiorcy ostateczni instrumentów finansowych. Niniejszy 

Raport przedstawia ustalenia badawcze komponentu 2. Jednocześnie stanowi on Raport 

końcowy z badania, zawierający stosowne rekomendacje, dotyczące projektowania 

instrumentów finansowych w ramach nowej edycji RPO WM.  

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 

Dostępność finansowania dla firm sektora MŚP ostatnio znacząco spadła, wskutek bardziej 

restrykcyjnego podejścia banków do kredytowania, w związku z trudną sytuacją na rynku 

(recesja, związana z pandemią COVID-19). Naturalnie, w momencie uruchomienia 

instrumentów finansowych w ramach RPO WM 2021-2027 (zapewne wiosna/lato 2022) 

sytuacja może być już znacząco odmienna. 

W obszarze związanym z konkurencyjnością firm sektora MŚP rekomendujemy, podobnie 

jak w ramach RPO WM 2014-2020, uruchomienie pożyczek dla firm działających 

do 24 miesięcy i powyżej 24 miesięcy, które się generalnie sprawdziły, szczególnie 

zapewniając stałość finansowania dla najmłodszych firm. W stosunku do pożyczek 

udzielanych w ramach RPO WM 2014-2020 proponujemy dokonanie drobnych korekt 

w oprocentowaniu, wydłużenie maksymalnej karencji, a także (dla firm z branży najbardziej 

poszkodowanych w wyniku pandemii COVID-19) rozważenie ewentualnego wprowadzenia 

możliwości umorzenia pożyczki w wysokości do 15% jej wartości lub innej formy wsparcia 

bezzwrotnego w tej samej wysokości. 

Naszym zdaniem należy także kontynuować wspieranie instrumentów poręczeniowych 

ze środków zarządzanych przez Małopolski Fundusz Rozwoju, w formie reporęczeń. 
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Nie rekomendujemy natomiast zastosowania specjalnych, przeznaczonych tylko dla tej grupy 

firm, instrumentów finansowych dla firm prowadzących sprzedaż eksportową. Wydaje się 

bowiem, że choć prowadzenie sprzedaży na eksport wiąże się ze specyficznymi problemami, 

to jednocześnie nie są one przeważnie związane ze sferą finansowania.  

W dziedzinie wspierania działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej, ustalenia 

badawcze wskazują na brak uzasadnia do projektowania w tej sferze instrumentów 

finansowych na szczeblu regionalnym. Za takim stanowiskiem przemawiają trzy główne 

argumenty. Po pierwsze są to niekorzystne doświadczenia z wdrażania instrumentów 

dłużnych skierowanych na finansowanie działalności badawczo-rozwojowej w ramach innych 

regionalnych programów operacyjnych obecnej perspektywy (program województwa 

kujawsko-pomorskiego i pomorskiego). Co więcej, jeden z tych instrumentów, jak się okazało 

bardzo trudny we wdrażaniu, obejmował także finansowanie wdrożeń. Poważnym 

problemem tych instrumentów był brak możliwości zabezpieczenia zobowiązań dłużnych 

ze strony potencjalnych pożyczkobiorców. Istnieje wysokie ryzyko, że podobna sytuacja 

dotyczyć może ewentualnego instrumentu zwrotnego, który byłby wdrażany 

w województwie małopolskim. Po drugie, realizowane obecnie programowanie nowego 

programu krajowego (następcy PO IR), zakłada alokowanie istotnego co do wartości 

wsparcia na instrumenty kapitałowe, obejmujące finansowanie działalności B+R+I. Ponadto, 

w ewaluacji ex ante instrumentów finansowych nowego programu proponuje się wdrożenie 

zakrojonego na szeroką skalę ogólnopolskiego programu akceleracji innowacyjnych, młodych 

przedsiębiorstw. Skala tego wsparcia, zarówno w sferze instrumentów finansowych, 

jak i dotacji na akcelerację będzie zapewne wysoka, co umożliwi powszechny dostęp do 

wsparcia. W tej sytuacji, programowanie podobnych instrumentów na szczeblu regionalnym 

nie znajduje uzasadnienia. Podobne wnioski sformułować można biorąc pod uwagę 

planowane ogólnopolskie instrumenty gwarancyjne, czy też kontynuację wsparcia 

skierowanego na wdrożenia (kredyt technologiczny). Instrumenty te będą nadal obecne, 

a zdolność poręczycielska funduszu gwarancyjnego (gwarantującego kredyty finansujące 

wdrożenia) znacznie ułatwi pozyskiwanie finansowania z sektora bankowego. Bardzo 

dyskusyjne jest również programowanie instrumentów kapitałowych na szczeblu 

regionalnym. Instrumenty takie, co do zasady, nie powinny być ograniczane delimitacją 

terytorialną, bowiem zdecydowanie zmniejsza to zainteresowanie inwestorów. Niestety, fakt 

finansowania instrumentu z RPO z natury rzeczy wprowadza takie ograniczenie. Po trzecie, 

przewidywany w nowym okresie programowania inny model finansowania działalności B+R+I 

oraz wspierania konkurencyjności przedsiębiorstw pozwoli zapewne na kształtowanie 

nowego rodzaju produktów wsparcia (bezzwrotnego), które umożliwią finansowanie 

rozmaitych potrzeb przedsiębiorców – w tym badawczo-rozwojowych i innowacyjnych, 

jak i dotyczących wdrożeń. Spodziewać się można większej elastyczności wsparcia 

bezzwrotnego. Na koniec wreszcie, warto dodać, że przeprowadzane ostatnio badania 

efektywności pomocy publicznej w ramach PO IR, wykazały bardzo trudną zastępowalność 

wsparcia bezzwrotnego przeznaczonego na wspieranie działalności B+R+I instrumentami 
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finansowymi. Zatem, w tej sferze należy skoncentrować się na wspieraniu przedsięwzięć 

w formie bezzwrotnej. 

Jednym z rozwiązań w zakresie wspierania rozwoju gospodarczego jest tworzenie stref 

aktywności gospodarczej. Wspieranie tego rodzaju stref ma na celu zwiększenie dostępności 

wysokiej klasy terenów inwestycyjnych, a więc terenów wyposażonych w niezbędną 

infrastrukturę techniczną, odpowiadającą wymogom inwestowania / prowadzenia 

działalności gospodarczej. Instrumenty wspierające tworzenie SAG, oparte na finansowaniu 

bezzwrotnym, obecne były już w poprzedniej edycji RPO WM. Wsparcie o podobnym 

przedmiocie i celach kontynuowane jest również w RPO WM 2014-2020. Jednak, 

przeprowadzane w ostatnim czasie badania (także w ramach niniejszej ewaluacji) wskazują 

na dyskusyjność wspierania tego rodzaju procesów rozwojowych za pomocą instrumentów 

finansowych, bazujących na środkach RPO. Liczyć można co najwyżej, na jednostkowe 

zainteresowanie tego rodzaju instrumentami. Zatem, decydujące znaczenie ma tu 

prognozowane, bardzo niewielkie zainteresowanie finansowaniem zwrotnym. W takiej 

sytuacji, projektowanie dedykowanego instrumentu finansowego oraz towarzyszącego mu 

mechanizmu dystrybucji nie wydaje się dobrym rozwiązaniem. W zamian, można rozważyć 

rozszerzenie mandatu Małopolskiego Funduszu Rozwoju do oferowania 

zindywidualizowanego wsparcia zwrotnego dla samorządów terytorialnych 

zainteresowanych skorzystaniem z finansowania zwrotnego na tworzenie / rozwój stref 

aktywności gospodarczej. 

W obszarze zwiększenia efektywności energetycznej przedsiębiorstw, wyniki 

przeprowadzonych analiz uzasadniają wprowadzenie dobrze dopasowanych do potrzeb 

sektora MŚP instrumentów finansowych. Deklarowane zapotrzebowanie na finansowanie 

zewnętrzne inwestycji poprawiających efektywność energetyczną jest znaczące, a aktualna 

oferta publicznego wsparcia w tym obszarze – mocno ograniczona. Przy czym, oprócz 

ograniczenia zjawiska luki finansowej, wsparcie w tym obszarze powinno generować 

wystarczająco silny efekt zachęty, aby stymulować transformację energetyczną 

przedsiębiorstw. Z tego względu rekomendujemy wprowadzenie instrumentu łączącego 

wsparcie zwrotne z komponentem bezzwrotnym, w postaci pożyczki na efektywność 

energetyczną z premią. Taka forma wsparcia powinna być bardziej efektywna kosztowo niż 

realizowane w obecnej perspektywie finansowej wsparcie dotacyjne, a także zapewniać 

większą ciągłość w dostępie do środków. Z drugiej strony, wypłacana po osiągnięciu 

zakładanego efektu ekologicznego premia powinna znacznie zwiększyć zainteresowanie 

pożyczką wśród odbiorców ostatecznych, w szczególności w okresie postpandemicznym, 

w którym skłonność do inwestycji w tym obszarze może ulec ograniczeniu. 

W obszarze zwiększenia efektywności energetycznej sektora mieszkaniowego, istnieje 

potrzeba kontynuowania wsparcia w dotychczasowej formie (preferencyjnej pożyczki), 

przy jednoczesnym wprowadzeniu pewnych modyfikacji jej parametrów. Pożyczka na 

zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym była generalnie trafnie 
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zaprojektowana i dobrze oceniana przez przedstawicieli spółdzielni i wspólnot 

mieszkaniowych. Jednocześnie, w regionie wciąż występuje znaczące zapotrzebowanie na 

środki finansujące termomodernizację budynków wielorodzinnych. Z tego względu 

rekomendujemy kontynuację wdrażania preferencyjnej pożyczki w ramach RPO WM 2021-

2027.  Na podstawie przeprowadzonych analiz, proponujemy wprowadzenie kilku zmian 

w jej konstrukcji, m.in. zwiększenie maksymalnej kwoty pożyczki, rozszerzenie grupy 

docelowej na właścicieli budynków we współwłasności, zwiększenie limitu środków na prace 

dodatkowe oraz wprowadzenie pewnych wyjątków w zakresie wymaganego 25% progu 

poprawy efektywności energetycznej. 

W dziedzinie inwestycji w OZE, realizacja ambitnych planów znaczącego zwiększenia udziału 

OZE w produkcji energii elektrycznej i cieplnej wymaga kontynuacji wsparcia publicznego 

w tym obszarze. Szacowane potrzeby inwestycyjne do 2030 r. w województwie małopolskim 

wynoszą 2,6 mld zł, z czego większość przypada na instalacje fotowoltaiczne (ok. 1,5 mld zł). 

Analiza zasadności wykorzystania instrumentów finansowych została dokonana w podziale 

na podmioty produkujące energię głównie na własne potrzeby (prosumenci indywidualni, 

prosumenci biznesowi) oraz podmioty produkujące energię na sprzedaż w ramach aukcji OZE 

(podmioty zawodowe). W naszej ocenie, wyniki analiz uzasadniają wprowadzenie wsparcia 

zwrotnego OZE dla prosumentów biznesowych. Potrzeby w tym obszarze są bardzo duże, 

a aktualnie brak jest na rynku atrakcyjnych instrumentów wsparcia produkcji OZE przez MŚP, 

finansowanych ze środków publicznych. Podobnie, jak w przypadku inwestycji w zwiększenie 

efektywności energetycznej, interwencja w tym obszarze, oprócz ograniczenia luki 

finansowej (która może dotyczyć szczególnie mikroprzedsiębiorstw), powinna generować 

efektywny kosztowo efekt zachęty. Wciąż bowiem dla wielu firm okres zwrotu z tego rodzaju 

inwestycji dokonywanych bez wsparcia publicznego jest zbyt długi. Dlatego proponujemy 

wprowadzenie instrumentu finansowego w postaci pożyczki na OZE z komponentem 

bezzwrotnym (premią) dla prosumentów biznesowych sektora MŚP. Taka pożyczka 

w znacznie mniejszym stopniu niż wsparcie dotacyjne ingeruje w procesy rynkowe, jej 

atutem powinna być także dłuższa dostępność środków i wyższa efektywność kosztowa. 

Ze względów wdrożeniowych zasadna może być przynajmniej częściowa integracja pożyczki 

na OZE i pożyczki na efektywność energetyczną dla MŚP, przy zachowaniu zróżnicowanych 

warunków i wymagań dla obu tych produktów. 

W przypadku prosumentów indywidualnych, istnieją silne przesłanki przemawiające 

za wprowadzeniem instrumentów zwrotnych. Jednak z uwagi na aktualne plany wsparcia 

ogólnokrajowego, na obecnym etapie pozostawiamy decyzję o ewentualnym wprowadzeniu 

instrumentu finansowego w tym obszarze w gestii IZ RPO. W sytuacji planowanej kontynuacji 

bardzo dobrze przyjmowanego przez odbiorców programu „Mój prąd” w kolejnych latach 

i potencjalnego rozszerzenia o instalacje wspomagające zagospodarowanie wytworzonej 

energii elektrycznej (a takie są obecnie zapowiedzi), w naszej ocenie nie ma potrzeby 

wprowadzenia dodatkowych instrumentów generujących efekt zachęty na poziomie regionu. 
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Podobnie wygląda sytuacja w przypadku finansowania wymiany źródła ciepła na OZE – 

odpowiedni efekt zachęty powinien być wygenerowany przez dotacje z programu „Czyste 

powietrze”. Jeśli jednak programy krajowe nie będą kontynuowane w planowanym zakresie 

(np. w wyniki popandemicznych problemów budżetowych), rekomendujemy powrót IZ RPO 

do koncepcji uruchomienia odpowiedniego instrumentu w ramach RPO WM 2021-2027. 

W przypadku podmiotów zawodowych, uczestniczących w aukcjach OZE, w naszej ocenie 

nie ma uzasadnienia dla wprowadzenia dedykowanego instrumentu zwrotnego w ramach 

RPO WM 2021-2027.  

Jednym z narzędzi wspierających wdrażanie programów rewitalizacji była pożyczka 

oferowana w ramach Działania 11.3 RPO WM, która była dostępna równolegle ze wsparciem 

dotacyjnym. Pomimo pewnych niedoskonałości systemu wsparcia w obszarze rewitalizacji, 

ogólnie koncepcja pozwalająca korzystać zarówno z dotacji, jak i preferencyjnych pożyczek, 

sprawdziła się. Proponujemy pewne udoskonalenia instrumentu zwrotnego, aby był on lepiej 

dostosowany do potrzeb i atrakcyjniejszy dla odbiorców. Główne modyfikacje odnoszą się do 

obniżenia minimalnej wartości z 300 tys. do 200 tys. zł, aby mogły z pożyczki skorzystać także 

mniejsze wspólnoty mieszkaniowe. Ważne jest także odpowiednie koordynowanie 

wdrażania instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych w czasie (instrumenty te powinny 

uzupełniać się, a nie wzajemnie konkurować).  

Uwzględnienie komponentu bezzwrotnego powinno pomóc zwiększyć zainteresowanie 

instrumentem. Dlatego dla zwiększenia dostępu do finansowania kluczowych inwestycji 

w gminach proponujemy elementu bezzwrotnego w formie umorzenia części pożyczki lub 

dotacji na wydzieloną część projektu dla jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów 

ekonomii społecznej i organizacji pozarządowych. Komponent taki byłby dostępny 

po wykazaniu efektu społecznego inwestycji. W przypadku JST proponujemy uzależnić jego 

wysokość od zamożności danej jednostki samorządu terytorialnego (np. wyższe dla gmin 

o niskim wskaźniku podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca). 

Mając na względzie, że część samorządów i innych interesariuszy korzystała z komercyjnych 

kredytów na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych, co wynikało m.in. z ich niewiedzy 

o dostępności konkurencyjnego, preferencyjnego instrumentu finansowego, zasadnym 

wydaje się nie tylko taki instrument udostępnić, ale także podjąć intensywne działania w celu 

jego popularyzacji w gminach. Ważne będzie również ograniczenie koncentracji terytorialnej, 

która wystąpiła w okresie 2014-2020 m.in. w wyniki nierównej dystrybucji wiedzy o ofercie. 

Z kolei osoby zainteresowane podjęciem działalności gospodarczej mogły dotąd korzystać 

z szeregu instrumentów wsparcia, w tym dotacji i pożyczek. Obie formy wsparcia przyczyniły 

się do rozwoju przedsiębiorczości i poprawy sytuacji na rynku pracy. Zasadne wydaje się 

przemodelowanie zasad wsparcia w taki sposób, aby pomoc bezzwrotną skierować do tych 

osób, które faktycznie nie mogą znaleźć zatrudnienia, a pożyczki oferować jako instrument 

promocji przedsiębiorczości, także dla osób pracujących. Istnieje potrzeba zastosowania 
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szerokiego wsparcia zwrotnego dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. 

Rekomendacje, pochodzące z tegorocznego badania przeprowadzonego przez Instytucję 

Koordynującą w zakresie EFS, zawierają propozycję zintegrowanego wsparcia pożyczki BGK 

„Wsparcie w starcie” – instrumentu dystrybuowanego przez pośredników finansowych, 

zarządzanego centralnie, łączącego środki z Funduszu Pracy i EFS+. Jeśli system wsparcia 

faktycznie będzie oparty o przedstawione założenia, to stosowanie instrumentów 

finansowych w tym obszarze na poziomie regionalnym, finansowanych ze środków RPO WM 

2021-2027, nie będzie miało uzasadnienia. W przeciwnej sytuacji sugerujemy wdrażanie 

instrumentu finansowego na samozatrudnienie z poziomu RPO, zgodnie z przedstawioną 

w raporcie specyfikacją. Pożyczka byłaby skierowana nie tylko dla osób bezrobotnych, ale dla 

wszystkich zakładających działalność gospodarczą. Gdyby dodatkowo zaprzestano 

finansowania pożyczek na samozatrudnienie z programu BGK „Wsparcie w starcie” zasadne 

byłoby zwiększenie alokacji dla regionu (i liczby planowanych do udzielenia pożyczek) w 

sposób zapewniający zastąpienie tego programu rządowego 

W stronę podmiotów sektora ekonomii społecznej skierowano szereg narzędzi wsparcia, 

w tym dotacyjne i zwrotne. Większym zainteresowaniem cieszyła się pomoc bezzwrotna. 

Do głównych powodów takiego stanu rzeczy można zaliczyć ograniczoną skłonność do 

zaciągania zobowiązań finansowych, trudność w dostępie do finansowania kredytów 

komercyjnych i ograniczenia w dostępie do preferencyjnych pożyczek. Wiedza podmiotów 

ekonomii społecznej dotycząca dostępnej oferty wydaje się również ograniczona, 

co dodatkowo zmniejszyło popyt na korzystanie z preferencyjnych instrumentów 

finansowych.  

Dla dalszego rozwoju sektora wskazane jest stopniowe odchodzenie od dotacji dla 

istniejących podmiotów na rzecz przygotowanych odpowiednio pożyczek dla PES. 

Na wczesnym etapie prac nad rozwiązaniami nowej perspektywy finansowej, nie jest 

ostatecznie rozstrzygnięte, czy takie wsparcie powinno być dystrybuowane z poziomu 

programu centralnego, czy regionalnie.  Jest wielce prawdopodobne, że instrumenty 

finansowe skierowane do przedstawicieli sektora ekonomii społecznej będą dystrybuowane 

z poziomu programu krajowego. Gdyby jednak ostateczne rozstrzygnięcia zostawiły decyzję 

o uruchomieniu pożyczek dla PES w ramach RPO, odpowiednia propozycja wsparcia powinna 

uwzględniać pewne sugerowane modyfikacje instrumentów, które są wdrażane w ramach 

POWER 2014-2020. Proponowane zmiany uwzględniają w szczególności:  

• wzrost maksymalnej wartości pożyczki i okresu jej zapadalności, co umożliwi 

podmiotom realizację większych inwestycji, a rozłożenie spłat w czasie nie będzie 

zbyt obciążające dla pożyczkobiorców, 

• rezygnację z wymogu osiągnięcia dodatkowej korzyści społecznej, ponieważ PES, 

co do zasady realizują cele społeczne i trudno wykazać, że inwestycje w rozwój 

wygenerują inne lub dodatkowe cele poza tymi, które już są realizowane, 
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• stosowanie dodatkowych elementów zachęty dla potencjalnych pożyczkobiorców 

w postaci mechanizmu częściowego umorzenia w sytuacji zatrudnienia dodatkowych 

pracowników (w tym osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy), ekonomizacji NGO 

i uruchomienia lub rozszerzenia zakresu świadczonych usług społecznych bądź 

zdrowotnych.  

W kwestiach horyzontalnych, do najważniejszych barier po stronie pośredników 

finansowych, należał w okresie 2014-2020 brak odpowiednich środków w celu wniesienia 

wymaganego wkładu własnego. 

Dodatkowo, warto podkreślić, że w okresie 2014-2020 do pewnego stopnia istotną barierą 

w dostępie do instrumentów finansowych okazał się brak precyzyjnych i łatwo dostępnych 

informacji o aktualnej ofercie instrumentów finansowych. W związku z tym, w szczególności 

rekomendujemy opracowanie w tej sferze mini-poradnika dotyczącego zasad i konsekwencji 

łączenia finansowania w formie zwrotnej i bezzwrotnej. Jest to tyle istotne, że w okresie 

2021-2027 znacznie łatwiejsze powinno być łączenie wsparcia w formie instrumentów 

finansowych ze wsparciem w formie bezzwrotnej (dotacyjnej), dzięki nowym regulacjom 

ułatwiającym łączenie wsparcia udzielanego w formie zwrotnej i bezzwrotnej, stąd też 

w przypadku wielu instrumentów rekomendujemy takie „mieszane” wsparcie. Idealnie 

byłoby, gdyby taki instrument został przygotowany na poziomie krajowym przez Instytucję 

Koordynującą RPO.  
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Executive Summary 

The study “Evaluation of the effects of the implementation of repayable financial 

instruments implemented under the ROP for Małopolskie Voivodeship 2014-2020 together 

with an ex-ante analysis for the financial perspective 2021-2027” was conducted by a 

consortium of consulting companies PAG Uniconsult and Imapp Consulting between July and 

November 2020 on behalf of the Marshal’s Office of the Małopolska region. The study was 

carried out sequentially in a system of two components. The research under Component 1 

was conducted in the July-September period, and the component focused on analysing the 

experience in using financial instruments under ROP Małopolskie 2014-2020 and the 

functioning of the financial instruments distribution model. The research findings for 

Component 1 are summarised in the Midterm Report. Subsequently (October-November) 

Component 2 of the study was carried out to design new instruments, taking into account 

the experience gained from the use of financial instruments under ROP Małopolskie 2014-

2020 (Component 1 findings) as well as the broader context in which financial intermediaries 

and potential end recipients of financial instruments will operate. This report presents the 

findings of Component 2. At the same time, it constitutes a final report of the study, 

containing relevant recommendations on the design of financial instruments as part of the 

new edition of the ROP Małopolskie.  

The methodology of the study included a wide range of techniques, falling within both the 

qualitative and quantitative methods spectrum, enabling empirical data to be collected 

according to the objectives and the subject-matter of the evaluation. 

The availability of funding for SMEs has recently decreased significantly, as a result of the 

banks’ stricter approach to lending due to the challenging market situation (recession 

relating to the COVID-19 pandemic). Naturally, once the financial instruments are launched 

under the ROP Małopolskie 2021-2027 (most likely spring/summer 2022), the situation may 

already be significantly different. 

In the area of competitiveness of the SME sector, we recommend, as under the ROP 

Małopolskie 2014-2020, that loans be launched for companies operating for up to 24 

months and over 24 months, which have generally succeeded, in particular by ensuring 

consistent financing for the youngest companies. As regards loans granted under ROP 

Małopolskie 2014-2020, we propose that minor adjustments be made in interests, the 

maximum grace period extended, and (for the companies most affected by the COVID-19 

pandemic) to consider the possibility of introducing a loan write-off of up to 15% of its value 

or another form of non-repayable support of the same amount. 

In our opinion, it is also necessary to continue to support guarantee instruments from funds 

managed by the Małopolska Development Fund, in the form of counterguarantees. 
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On the other hand, we do not recommend special financial instruments for export sales 

companies intended only for that group of companies. It seems that, although selling for 

export involves specific problems, they usually do not relate to financing.  

As regards support for R&D and innovation activities, the research findings indicate there is 

no justification for designing financial instruments at the regional level in this area. There are 

three main arguments in favour of this position. Firstly, there are negative experiences with 

the implementation of debt instruments aimed at financing R&D activities under other 

regional operational programmes of the current perspective (Kuyavian-Pomeranian and 

Pomeranian Voivodeship programmes). Moreover, one of those instruments, which proved 

to be very difficult to put into action, also included the financing of implementation of R&D 

works results’ . A significant problem with those instruments was the inability of potential 

borrowers to provide adequate collaateral to secure loans. There is a high risk that a similar 

situation could apply to a financial instrument that would be implemented in the Małopolska 

region. Secondly, the ongoing programming of the new national programme (successor to 

the Smart Growth Operational Programme) assumes allocating significant - in terms of value 

- support to equity instruments, comprising financing of R+D+I activities. Also, the ex-ante 

evaluation of the financial instruments of the new programme proposes the implementation 

of a large-scale nationwide programme for the acceleration of innovative young enterprises. 

The scale of this support, both in the area of financial instruments and acceleration grants, is 

likely to be high, thus allowing universal access to support. In this situation, the 

programming of similar instruments at the regional level is not justified. Similar conclusions 

can be formulated, taking into account the planned nationwide guarantee instruments or 

the continuation of support for implementation (technology credit). Those instruments will 

continue to be present, and the guarantee fund's capacity (guaranteeing loans to finance 

implementations) will greatly facilitate the acquisition of funding from the banking sector. 

The programming of equity instruments at the regional level is also very debatable. Such 

instruments should not, in principle, be restricted by territorial delimitation, as this 

significantly reduces investors’ interest. Unfortunately, the fact that the instrument is 

financed under the ROP inherently introduces such a limitation. Thirdly, the different model 

for funding R+D+I activities and promoting business competitiveness envisaged in the new 

programming period will probably allow for the development of a new type of support (non-

returnable) products that will facilitate the financing of the various needs of entrepreneurs – 

including R&D and innovation, as well as implementation. More flexibility in non-refundable 

support can be expected. Finally, it is worth noting that recent studies on the effectiveness 

of state aid under the Smart Growth OP have shown that non-refundable support intended 

for supporting R+D+I activities is difficult to substitute with financial instruments. Therefore, 

in this area, the focus should be put on supporting projects in the non-refundable form. 

One of the solutions supporting economic development is the creation of economic activity 

zones (EEZ). Support for such zones aims at increasing the availability of high-end investment 
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areas, i.e. areas equipped with the necessary technical infrastructure, corresponding to the 

requirements of investments/ businesses. Instruments supporting the creation of economic 

activity zones SAG, based on non-returnable funding, were already present in the previous 

edition of the ROP Małopolskie. Support with a similar subject-matter and objectives is also 

continued in ROP Małopolskie 2014-2020. However, recent studies (also within the 

framework of this evaluation) point to the disputability of supporting such development 

processes through financial instruments based on ROP funds. At most, there may be 

individual interest in such instruments. For this reason, crucial is the anticipated, little 

interest in repayable funding. In such a situation, designing a dedicated financial instrument, 

and the accompanying distribution mechanism does not seem to be a right solution. Instead, 

consideration may be given to extending the mandate of the Małopolska Development Fund 

to offer individualised repayable support to local governments interested in using repayable 

funding to create/develop economic activity zones. 

In the area of increasing the energy efficiency of companies, the results of the analyses 

justify the introduction of financial instruments well-tailored to the needs of the SME sector. 

The declared need for external financing for investments improving energy efficiency is 

significant, and the current offer of public support in this area is very limited. In addition to 

reducing the financial gap, support in this area should generate a sufficiently strong 

incentive effect to stimulate the energy transition of companies. For this reason, we 

recommend that an instrument be introduced, which combines repayable support with a 

non-repayable component, in the form of an energy efficiency loan with a bonus. This form 

of support should be more cost-effective than the subsidy support provided in the current 

financial perspective and ensure greater continuity in access to resources. On the other 

hand, the bonus paid after the expected ecological effect is accomplished should 

significantly increase the interest in the loan among  final recipients, in particular in the post-

pandemic period, during which the inclination to invest in this area may be reduced. 

In the area of increasing the energy efficiency of the housing sector, there is a need to 

continue support in its current form (preferential loan), while making some modifications in 

its parameters. The loan to increase energy efficiency in the housing sector was generally 

well designed and well assessed by the representatives of cooperatives and housing 

communities. At the same time, the region still has a substantial need for measures to 

finance the thermo-modernisation of multi-family buildings. For this reason, we recommend 

that the preferential loan under ROP Małopolskie 2021-2027 be continued. Based on the 

analyses carried out, we propose several changes in its construction, among others - 

increasing the maximum amount of the loan, extending the target group to owners of 

buildings in co-ownership, increasing the limit of funds for additional works and introducing 

certain exceptions as regards the required 25% threshold for improving energy efficiency. 

In the area of RES investments, the implementation of ambitious plans to significantly 

increase the share of RES in electricity and heat production requires the continuation of 
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public support in this area. The estimated investment needs to 2030 in the Małopolska 

region amount to PLN 2.6 billion, the majority of which relate to photovoltaic installations 

(approx. PLN 1.5 billion). The analysis of the reasonableness as regards the use of financial 

instruments was carried out in a breakdown into entities producing energy mainly for their 

own needs (individual prosumers, business prosumers) and entities producing energy for 

sale in RES auctions (professional entities). In our opinion, the results of the analyses justify 

the introduction of repayable RES support for business prosumers. The needs in this area are 

very high, and there are currently no attractive, publicly funded, instruments on the market 

to support the production of RES  by SMEs. As with investments in increasing energy 

efficiency, intervention in this area, in addition to reducing the funding gap (which may 

particularly affect micro-enterprises), should generate a cost-effective incentive effect. 

Indeed, for many companies, the period of return on such investments without public 

support is too long. That is why we propose the introduction of a financial instrument in the 

form of a RES loan with a non-repayable component (bonus) for business prosumers of the 

SME sector. Such loan, to a much lesser extent than subsidy support, interferes with market 

processes, its advantages should also be longer availability of funds and higher cost-

effectiveness. For implementation reasons, it may be useful to integrate at least partially the 

RES loan and the energy efficiency loan for SMEs, while maintaining different conditions and 

requirements for both products. 

In the case of individual prosumers, there are strong arguments in favour of introducing 

repayable instruments. However, given the current plans for nationwide support, at this 

stage, we leave the decision on the possible introduction of a financial instrument in this 

area at the discretion of ROP MA. In view of the planned continuation of the very well-

received “My Electricity” programme in the coming years and the potential extension to 

include installations to support the management of the generated electricity (as currently 

announced), in our opinion, there is no need for additional instruments producing an 

incentive effect at the regional level. The same is true for financing the exchange of heat 

sources into RES - a corresponding incentive effect should be generated by subsidies under 

the “Clean Air” programme. However, if national programmes are not continued to the 

extent planned (e.g. on account of post-pandemic budgetary problems), we recommend that 

the ROP MA reverts to the concept of launching a relevant instrument under ROP 

Małopolskie 2021-2027. 

In the case of professional entities participating in RES auctions, in our opinion, there is no 

justification for the introduction of a dedicated repayable instrument under the ROP 

Małopolskie 2021-2027. 

One of the tools supporting the implementation of the revitalisation programmes was the 

loan offered under Measure 11.3 of the ROP Małopolskie, which was available concurrently 

with the subsidy support. Despite some shortcomings in the revitalisation support system, 

the concept of using both subsidies and preferential loans, in general, has worked well. We 
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propose some improvements to the repayable instrument to make it better tailored to the 

needs and more attractive to the beneficiaries. The main modifications relate to a reduction 

in the minimum value from PLN 300 000 to PLN 200 000, so that smaller housing 

communities can also benefit from the loan. It is also essential to adequately coordinate the 

implementation of repayable and non-repayable instruments over time (those instruments 

should complement each other and not compete with each other).  

The inclusion of a non-refundable component should help increase interest in the 

instrument. Therefore, to increase access to financing critical investments in municipalities, 

we propose a non-repayable element in the form of a write-off of part of the loan or 

a subsidy for a separate part of the project for local government units, social economy 

entities and NGOs. Such a component would be available once the social effect of the 

investment had been demonstrated. In the case of local government units, we propose that 

its amount depends on the wealth of a given local government unit (e.g. higher for 

municipalities with a low rate of basic tax income per capita). 

Given that some local authorities and other stakeholders used commercial loans for 

revitalisation projects, as a result of – among others - their lack of knowledge about the 

availability of a competitive preferential financial instrument, it seems appropriate not only 

to make such an instrument available but also to undertake intensive measures to promote 

it in municipalities. It will also be essential to limit the territorial concentration that occurred 

in the period 2014-2020 also in the result of an unequal distribution of knowledge about the 

offer. 

By contrast, those interested in starting a business have so far benefited from several 

support instruments, including subsidies and loans. Both forms of support have contributed 

to the development of entrepreneurship and the improvement of the labour market 

situation. It seems reasonable to remodel the rules of support in such a way that non-

repayable aid is directed to those who cannot find employment, and to offer loans as an 

instrument to promote entrepreneurship, also for those employed. There is a need to apply 

extensive repayable support for individuals about to start up their business. The 

recommendations, derived from this year’s survey by the ESF Coordinating Institution, 

include a proposal for integrated support for the BGK “Start-up Support” loan, an instrument 

distributed by financial intermediaries, centrally managed, combining resources from the 

Labour Fund and ESF+ funds. If the support scheme is indeed based on the presented 

assumptions, the use of financial instruments in this area at the regional level, financed 

under the ROP Małopolskie 2021-2027, will not be justified. Otherwise, we suggest 

implementing a financial instrument for self-employment at the ROP level, as set out in the 

report’s specifications. The loan would be addressed not only to the jobless but to all 

individuals setting up a business. If BGK program "Start-up Support" providing loans for self-

employment was discontinued, it would be reasonable to increase the allocation for the 
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region to replace the government program. The number of loans planned to be granted 

should be adjusted accordingly. 

Several support tools, including subsidies and repayable forms, have been directed to 

the entities of the social economy sector. Non-refundable support stirred greater interest. 

The main reasons for this include limited propensity to make financial commitments, 

difficulties in accessing commercial credit financing and limitations in access to preferential 

loans. The knowledge among entities of the social economy sector regarding the available 

offer also appears to be limited, which has additionally reduced the demand for preferential 

financial instruments. 

Given the further development of the sector, it is advisable to gradually move away from 

subsidies for the existing entities in favour of appropriately prepared loans to social 

economy entities. At an early stage of works on solutions of the new financial perspective, it 

has not been definitively decided whether such support should be distributed from the level 

of the central programme or regionally. It is very likely that financial instruments addressed 

to representatives of the social economy sector will be distributed from the national 

programme level. However, should the final arrangements leave the decision to launch loans 

for SEEs under the ROP, the relevant support proposal should take into account some of the 

suggested modifications to the instruments that are being implemented under POWER 

2014-2020. The proposed amendments take into account, in particular: 

• an increase in the maximum value of the loan and its maturity, which will allow 

entities to make larger investments, and the distribution of repayments over time 

will not be too burdensome for borrowers, 

• withdrawal from the requirement to achieve the additional social benefit, as SEEs, in 

principle, pursue social objectives, and it is difficult to demonstrate that investments 

in development will generate other or further goals beyond those already pursued, 

• the use of additional incentive elements for potential borrowers in the form of a 

partial write-off mechanism if other workers are employed (including individuals in a 

particular situation on the labour market), the economisation of NGOs and the 

launch or extension of social or health services provided. 

As regards horizontal issues, one of the most critical barriers for financial intermediaries 

within the period 2014-2020 was the lack of adequate resources for the required own 

contribution. 

Also, it is worth underlining that in the period 2014-2020 to some extent the lack of precise 

and easily accessible information about the current offer of financial instruments proved to 

be a significant barrier in accessing financial instruments. Therefore, we particularly 

recommend that a mini-guide be developed in this area on the principles and consequences 

of combining repayable and non-repayable funding. That is all the more important than in 
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the period 2021-2027 it should be much easier to combine support in the form of financial 

instruments with non-repayable (subsidy) support, owing to new regulations facilitating the 

combination of repayable and non-repayable support, which is why for many tools we 

recommend such “mixed” support. Ideally, such an instrument should be prepared at the 

national level by the ROP Coordinating Institution.  
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Wykaz skrótów 

Skrót/pojęcie Pełna nazwa/definicja 

BAEL Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności 

BDL Bank Danych Lokalnych 

BGK Bank Gospodarstwa Krajowego 

B+R / B+R+I Działalność badawczo-rozwojowa / badawczo-rozwojowa i innowacyjna 

CATI Wywiad kwestionariuszowy realizowany drogą telefoniczną  

CIS Centrum integracji społecznej 

CP Cel polityki lub tzw. cel szczegółowy Polityki Spójności 2021-2027 

CT Cel tematyczny Polityki Spójności 2014-2020 

EBI Europejski Bank Inwestycyjny 

EFSI Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne 

EFRROW Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

FIO Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014–2020  

FKIS Fundusz Kapitałowych Inwestycji Społecznych 

FP Fundusz Pracy 

FST Fundusz Sprawiedliwej Transformacji 

FTiR Fundusz Termomodernizacji i Remontów 

GERD Nakłady krajowe brutto na działalność badawczo-rozwojową  

GOZ Gospodarka obiegu zamkniętego 

GPR Gminny Program Rewitalizacji 

GUS Główny Urząd Statystyczny 

IDI Indywidualny wywiad pogłębiony 

IF (instrumenty 
finansowe) 

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 

IRENA International Renewable Energy Agency – organizacja międzyrządowa promująca 
wykorzystywanie energii odnawialnej 

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

JST Jednostka samorządu terytorialnego 
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Skrót/pojęcie Pełna nazwa/definicja 

KE Komisja Europejska 

KIS Klub integracji społecznej 

KPEiK Krajowy plan na rzecz energii i klimatu 

KPRES Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej 

KUKE Korporacja Kredytów Eksportowych SA 

MARR Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego 

MFiPR Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 

MIiR Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 

MR Ministerstwo Rozwoju 

Mtoe 1 Mtoe = 1 000 000 ton oleju ekwiwalentnego, czyli energetycznego 
równoważnika jednej metrycznej tony ropy naftowej o wartości opałowej równej 
10000 kcal/kg; używana przede wszystkim w energetyce do opisu dużych wartości 
energii 

MŚP Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 

NCK Narodowe Centrum Kultury 

NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

NGO organizacja pozarządowa 

OZE Odnawialne źródła energii 

PEP 2040 Polityka Energetyczna Polski do 2040 r. 

PES Podmiot ekonomii społecznej 

PFRON Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

PKB Produkt Krajowy Brutto 

PS Przedsiębiorstwo społeczne 

POIF Platforma Obsługi Instrumentów Finansowych 

PO IR Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 

PO IiŚ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

PO PC Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 

PO PW Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 

PO PŻ Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 

POWER Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 

PUP Powiatowy urząd pracy 

pzp Prawo zamówień publicznych 

RPO Regionalny Program Operacyjny 

RPOS Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

RPO WM 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020  

RPO WM 2021-2027 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2021-2027 

SAG Strefa aktywności gospodarczej 

SM Spółdzielnia mieszkaniowa 
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Skrót/pojęcie Pełna nazwa/definicja 

SSCPiR Stowarzyszenie Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju 

SVC Social Venture Capital 

TBS Towarzystwa budownictwa społecznego 

TISE  Towarzystwo Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (spółka akcyjna) 

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 

OWES Ośrodek wsparcia ekonomii społecznej 

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 

PPP Partnerstwo publiczno-prywatne 

Rozporządzenie Ogólne  

Projekt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, ustanawiające wspólne 
przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy 
oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz 

ZAZ Zakład aktywności zawodowej 

WTZ Warsztaty terapii zajęciowej 
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1 Opis i cele badania 

1.1 Cele i przedmiot badania 

Cel główny niniejszej ewaluacji stanowi „ocena efektów wdrażania instrumentów 

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

dla perspektywy finansowej 2021-2027”. W związku z tak sformułowanym celem, tematyka 

ewaluacji skoncentrowana została na dwóch dziedzinach, tj.: 

1) ocenie funkcjonowania instrumentów finansowych wdrażanych w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 

(RPO WM 2014-2020), opartej na analizie doświadczeń z wdrażania instrumentów 

finansowych, z uwzględnieniem oceny stosowania instrumentów finansowych 

w związku z potrzebami odbiorców ostatecznych w zakresie dostępu do zewnętrznych 

źródeł finansowania w województwie małopolskim; wnioski z oceny wdrażania 

instrumentów finansowych w województwie stanowią podstawę merytoryczną dla 

dalszych, podejmowanych w przyszłości rozstrzygnięć, dotyczących skali i dziedzin 

stosowania instrumentów finansowych (przede wszystkim w ramach kolejnej edycji 

RPO WM), 

2) określeniu propozycji, dotyczących stosowania instrumentów finansowych w nowej 

perspektywie programowania wsparcia unijnego na szczeblu regionalnym (w ramach 

RPO WM 2021-2027), sformułowanych w formie analizy ex ante instrumentów 

finansowych, obejmującej także wskazania na temat strategii inwestycyjnej stosowania 

instrumentów finansowych w nowej edycji RPO WM, opartej na wnioskach i 

rekomendacjach wypracowanych na podstawie oceny doświadczeń zidentyfikowanych 

w ramach pierwszego obszaru tematycznego (pkt 1 powyżej); elementem analizy 

ex ante było również oszacowanie luki finansowania, mające na celu ustalenie, 

w których obszarach gospodarki województwa wsparcie dystrybuowane w formie 

instrumentów finansowych stanowi pożądaną formę interwencji publicznej wraz 

z określeniem skali luki (wskazującej na wielkość alokacji na instrumenty finansowe 

z regionalnego zasobu środków publicznych, a także rodzaje i parametry instrumentów 

finansowych wspomaganych w ramach nowego Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego 2020-2021). 

Wskazanemu powyżej podziałowi na dziedziny tematyczne ewaluacji podporządkowano 

określony, sekwencyjny układ realizacji badań, odzwierciedlający logikę powiązań 

występujących pomiędzy tematyką badania, jak również uwzględniający jego cele 

szczegółowe. 

Zatem, jeśli chodzi o stronę realizacyjną ewaluacji, to przewidziane w niej działania 

badawcze podzielono na dwa komponenty (Komponent 1 i Komponent 2). Każdy 

z komponentów dotyczył odmiennego spektrum badawczego. Generalnie, zakres 

merytoryczny komponentów skoncentrowany został – odpowiednio – na wskazanych 
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powyżej dziedzinach tematycznych, przy czym, wiązki działań badawczych przewidzianych 

w komponentach zostały dodatkowo doprecyzowane poprzez przypisanie poszczególnym 

komponentom określonych celów szczegółowych, wraz z pytaniami / zagadnieniami 

badawczymi odnoszącymi się do treści tych celów.  

W rezultacie, architektura celów szczegółowych ewaluacji, odzwierciedlona w ramach 

komponentów badawczych, przybrała następującą postać: 

• Komponent 1 – analiza doświadczeń, płynących ze stosowania instrumentów 

finansowych w ramach RPO WM 2014-2020 wraz z oceną zaspokojenia potrzeb 

odbiorców ostatecznych w dostępie do zewnętrznych źródeł finansowania, 

prowadzona z uwzględnieniem następujących celów szczegółowych: 

− ocena skuteczności, użyteczności i efektywności wsparcia udostępnianego 

w formie instrumentów zwrotnych w poddziałaniach RPO WM 2014-2020: 

3.4.1 i 3.4.2 (pożyczki na cele inwestycyjne i obrotowe podnoszące 

konkurencyjność, przeznaczone na finansowanie przedsiębiorstw 

znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju oraz przedsiębiorstw w ramach 

późniejszych faz rozwojowych), 4.3.4 (pożyczki na finansowanie 

modernizacji energetycznej budynków) i 11.3 (pożyczki przeznaczone na 

finansowanie projektów z zakresu rewitalizacji miast oraz odnowy 

obszarów wiejskich na terenie województwa małopolskiego), 

− analiza Poddziałania 8.3.2 (rynek pracy – pożyczki na wspieranie procesów 

zakładania działalności gospodarczej), pod kątem identyfikacji i oceny 

znaczenia czynników, które zdecydowały o braku zainteresowania 

pośredników finansowych w dystrybucji tego instrumentu finansowego, 

− ocena modelu wdrożeniowego, ustanowionego w ramach strategii 

inwestycyjnej instrumentów finansowych RPO WM 2014-2020, 

− na bazie oceny doświadczeń z realizacji instrumentów finansowych, 

opracowanie rekomendacji dla RPO WM 2021-2027, dotyczących 

stosowania instrumentów finansowych; rekomendacje stanowią również 

wkład do analizy ex ante „nowych” instrumentów finansowych (w nowym 

Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego). 

• Komponent 2 – obejmujący zaprojektowanie nowych instrumentów finansowych 

i modelu ich wdrażania z uwzględnieniem, zarówno doświadczeń wynikających ze 

stosowania instrumentów finansowych w ramach RPO WM 2014-2020 (ustalenia 

będące efektem realizacji celów szczegółowych komponentu pierwszego), jak 

i szerszego kontekstu, w którym funkcjonują (perspektywicznie – będą 

funkcjonować) pośrednicy finansowy i potencjalni odbiorcy ostateczni 

instrumentów finansowych. W tym zakresie celami szczegółowymi tego 

komponentu były: 
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− Identyfikacja barier w dostępie do źródeł finansowania zewnętrznego, 

które mogłyby być ograniczane dzięki stosowaniu instrumentów 

finansowych wraz z określeniem potrzeb w zakresie dostępu do 

finansowania w obszarach, w których uzasadnione jest stosowanie 

instrumentów finansowych w województwie małopolskim oraz 

oszacowanie wielkości luki finansowej w tych obszarach, jak również 

identyfikacja działań warunkujących wzrost nakładów inwestycyjnych 

w sektorze MŚP (dzięki wsparciu w formie instrumentów finansowych 

przewidzianemu w ramach kolejnej edycji RPO WM), 

− W oparciu o wyniki analizy ex ante instrumentów finansowych, 

sformułowanie wniosków i rekomendacji, dotyczących postaci 

instrumentów finansowych w nowym Regionalnym Programie 

Operacyjnym (RPO WM 2021-2027), z uwzględnieniem charakterystyk tych 

instrumentów (rodzaje, zasady udostępniania, alokacje – skala wsparcia 

instrumentów) i efektów ich stosowania (np. wkład w realizację celów RPO 

WM, efekty mnożnikowe). 

Powyżej przedstawiona architektura celów i działań badawczych ewaluacji znalazła 

odzwierciedlenie w sekwencyjnie wypracowanych dokumentach (raportach) 

podsumowujących wyniki prac badawczych, tj. w: 

• Raporcie metodologicznym1, opracowanym na początkowym etapie badania 

(faza konfiguracji badania), którego głównym efektem z punktu widzenia potrzeb 

ewaluacji było doprecyzowanie technik badawczych oraz opracowanie 

odpowiadających im narzędzi badawczych, 

• Raporcie cząstkowym2, w którym przedstawiono wyniki ewaluacji dotyczące 

komponentu pierwszego (analiza i ocena doświadczeń ze stosowania 

instrumentów finansowych w ramach RPO WM 2014-2020 oraz rekomendacje 

zasilające rozstrzygnięcia / propozycje, dotyczące stosowania instrumentów 

finansowych w RPO WM 2021-2027, wynikające z analizy ex ante instrumentów 

finansowych, 

• Raporcie końcowym (niniejszy dokument), zawierającym analizy i rekomendacje, 

wynikające z zakresu komponentu drugiego ewaluacji oraz (zbiorczo) 

uwzgledniającym wnioski i rekomendacje z raportu cząstkowego 

(podsumowującego analizy i oceny wykonane komponencie pierwszym).  

 
1 Raport metodologiczny „Ewaluacja efektów wdrażania zwrotnych instrumentów finansowych realizowanych 
w ramach RPO WM 2014-2020 wraz z analizą ex ante dla perspektywy finansowej 2021-2027”, PAG Uniconsult, 
Imapp Consulting, sierpień 2020 (wersja końcowa). 
2 Raport cząstkowy „Ewaluacja efektów wdrażania /…/” PAG Uniconsult, Imapp Consulting, październik 2020 
(wersja końcowa). 
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1.2 Metodologia badania 

Metodologia ewaluacji objęła wiele zróżnicowanych technik, mieszczących się zarówno 

w spektrum metody jakościowej, jak i ilościowej. Poszczególne techniki badawcze 

(i opracowane w celu ich operacjonalizacji narzędzia) stosowano odpowiednio w ramach 

poszczególnych komponentów badawczych, zgodnie z merytorycznym zróżnicowaniem 

komponentów. Techniki badawcze stosowane były z uwzględnieniem celów poszczególnych 

komponentów, bowiem niektóre z nich znalazły zastosowanie tylko w ramach jednego 

komponentu, a niektóre w przypadku obu komponentów. Ponadto, różnicowanie podejścia 

zachodziło także na poziomie narzędzi badawczych, które opracowano z uwzględnieniem 

zakresu merytorycznego, wynikającego z celów szczegółowych / obszarów problemowych 

danego komponentu ewaluacji.  

Zestawienie technik badawczych w podziale na komponenty przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 1.  Zestawienie technik badawczych w ewaluacji (komponenty: K1 i K2) 

Lp. Technika badawcza i grupa respondencka Metoda KI K2 

1. Analiza źródeł zastanych – przegląd dokumentów i danych 
źródłowych 

Jakościowa ● ● 

2. Indywidualne wywiady pogłębione (perspektywa zarządcza 
i wdrożeniowa, pośrednicy finansowi, organizacje 
przedsiębiorców, odbiorcy ostateczni instrumentów 
finansowych (poddziałanie 4.3.4 i Działanie 11.3) 

j.w. ● ● 

3. Telefoniczne wywiady pogłębione z użyciem komputera 
(spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe) 

j.w. ● ● 

4. Telefoniczne wywiady pogłębione z użyciem komputera 
(nieskuteczni pożyczkobiorcy w ramach RPO WM 2014-
2020) 

j.w. ●  

5. Telefoniczne wywiady pogłębione (interesariusze strony 
popytowej i podażowej), w tym wywiady z 
przedstawicielami różnych sfer gospodarki województwa3, 
w których rozważać można stosowanie instrumentów 
finansowych 

j.w.  ● 

6. Badanie internetowe z jednostkami samorządu 
terytorialnego 

Ilościowa ● ● 

7. Badanie telefoniczne wspomagane komputerowo 
(pożyczkobiorcy skuteczni) 

j.w. ●  

8. Badanie telefoniczne wspomagane komputerowo 
(przedsiębiorcy) 

j.w.  ● 

9. Warsztaty ewaluacyjne Jakościowa ● ● 

Źródło: opracowanie na potrzeby raportu końcowego. 

 
3 Wywiady dodatkowe uzgodnione w toku badania i uwzględnione w aneksie Raportu metodologicznego. 
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Tabela 2.  Realizacja prób badawczych (komponenty: K1 i K2) 

Lp. Technika i grupa respondencka Komponent Zrealizowana 
próba 

Uwagi 

1. Analiza źródeł zastanych – przegląd 
dokumentów i danych źródłowych 

K1 + K2 Zestawienie 
źródeł 

Źródło 
informacji dla 
K1 i K2 

2. Indywidualne wywiady pogłębione: (1) 
perspektywa zarządcza i wdrożeniowa, 
pośrednicy finansowi, przedstawiciele 
organizacji przedsiębiorców, (2) odbiorcy 
ostateczni – Poddziałanie 4.3.4 oraz 
Działania 11.3 (RPO WM 2014-2020) 

K1 + K2 23 wywiady j.w. 

3. Telefoniczne wywiady pogłębione 
z użyciem komputera: 

spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe z 
terenu województwa małopolskiego 

K1 + K2 38 wywiadów j.w. 

4. Telefoniczne wywiady pogłębione 
z użyciem komputera (nieskuteczni 
pożyczkobiorcy RPO WM 2014-2020) 

K1 27 wywiadów Źródło 
informacji dla 
K1 

5. Telefoniczne wywiady pogłębione 
(interesariusze strony popytowej 
i podażowej), w tym wywiady 
z przedstawicielami różnych sfer 
gospodarki województwa4, w których 
rozważać można stosowanie instrumentów 
finansowych 

K2 24 wywiady Źródło 
informacji dla 
K2 

6 Badanie internetowe (CAWI) z jednostkami 
samorządu terytorialnego w województwie 
małopolskim 

K1 + K2 r/r = 61% 

n = 124  

ankiet CAWI 
(mix CATI) 

Źródło dla K1 
i K2 

7 Badanie telefoniczne wspomagane 
komputerowo (CATI) – pożyczkobiorcy 
skuteczni: Poddziałanie 3.4.1 i 3.4.2  

K1 n = 342 ankieta 
CATI (wywiady 
efektywne) 

Źródło 
informacji dla 
K1 

8 Badanie telefoniczne wspomagane 
komputerowo (przedsiębiorcy) 

K2 n = 1 038 
ankieta CATI 
(wywiady 
efektywne) 

Źródło tylko dla 
K2 

9 Warsztaty ewaluacyjne K1 + K2 2 warsztaty Warsztat dla K2 
do realizacji 

Źródło: opracowanie na potrzeby raportu końcowego. 

 
4 Wywiady uzgodnione w toku badania i uwzględnione w aneksie Raportu metodologicznego. 
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1.3 Przebieg badania 

W pierwszej fazie ewaluacji uszczegółowiono koncepcję i metodologię badania. Faza ta 

realizowana była począwszy od zawarcia umowy na realizację zamówienia (24.06.2020 r.) 

do momentu uzgodnienia z Zamawiającym ostatecznej wersji metodologii (akceptacja 

raportu metodologicznego w dniu 17.08.2020 r.). W fazie konfiguracji metodologicznej 

badania odbyło się spotkanie otwierające ewaluację (25.06.2020 r.; spotkanie zespołu 

Wykonawcy z przedstawicielami Zamawiającego). Przeprowadzona została także prezentacja 

końcowego raportu metodologicznego (17.08.2020 r.).  

Wraz z akceptacją rozwiązań metodologicznych rozpoczęto prace badawcze w ramach 

Komponentu 1. ewaluacji. Prace te podsumowano w raporcie cząstkowym 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. W toku dalszej realizacji badania przedyskutowano z Zamawiającym treść 

raportu cząstkowego, a na tej podstawie opracowano jego wersję ostateczną (wersja 

przekazana 21.10.2020 r.). W procesie uzgodnień raportu cząstkowego przeprowadzone 

zostały warsztaty / spotkanie z przedstawicielami Zamawiającego, poświęcone prezentacji 

kluczowych ustaleń raportu cząstkowego (12.10.2020 r.). 

Po zakończeniu prac nad raportem cząstkowym Wykonawca przystąpił do realizacji badań 

w ramach komponentu 2 ewaluacji. W okresie tym wystąpiły problemy związane z pandemią 

w zespole eksperckim Wykonawcy. W związku z zaistniałą sytuacją Wykonawca uzgodnił 

z Zamawiającym przesunięcie daty przekazania raportu końcowego z badania (niniejszego 

dokumentu) z 17.11 na 27.11. 2020 r. wraz z wynikającą z tego korektą harmonogramu 

finalizacji prac nad raportem końcowym. 

Pomimo napiętego harmonogramu realizacji ewaluacji, jak również w związku 

z koniecznością realizacji badania w okresie rozprzestrzeniającej się pandemii COVID-19 

(a wcześniej, w ramach komponentu 1 – także realizacji badania w sezonie urlopowym), 

w ramach prac badawczych udało się zrealizować zaplanowane techniki badawcze.  

Należy dodać, że realizacja badania w okresie rozwoju pandemii koronawirusa wymagała 

zmiany formuły prowadzenia indywidualnych wywiadów pogłębionych oraz warsztatów 

(w uzgodnieniu z Zamawiającym wywiady przewidziane jako bezpośrednie realizowano 

ostatecznie w formule zdalnej – telefonicznie lub za pomocą internetowych platform 

komunikacyjnych). Weryfikacja materiału badawczego na etapie podsumowania badań 

w ramach Komponentu 1 i 2 nie wskazuje, aby inna forma badań jakościowych miała 

negatywny wpływ na jakość materiału badawczego – materiał ten należy ocenić jako 

wiarygodny, odpowiadający standardom ewaluacyjnym.   



 

 

  27 

 

2 Założenia RPO WM 2021-2027, demarkacja z programami krajowymi 

Kształt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2021-2027 

nie jest jeszcze do końca znany, ze względu na trwający proces opracowywania i dalej 

negocjacji tzw. Umowy Partnerstwa, a następnie wszystkich krajowych i regionalnych 

programów operacyjnych. 

Wszystkie regionalne programy operacyjne będę dotyczyć wszystkich celów 

szczegółowych5 polityki spójności (CP1-5) i będą finansowane z EFRR oraz EFS+6. Niestety, 

nadal brak jest szczegółowych informacji dotyczących ewentualnego kształtu RPO WM  

2021-2027. Nie jest też uzgodniona linia demarkacyjna pomiędzy regionalnymi programami 

operacyjnymi oraz krajowymi i ponadregionalnymi programami operacyjnymi, w niektórych 

obszarach uzgodnienia mogą być trudne i długotrwałe. Plany realizacji poszczególnych typów 

projektów w ramach RPO WM 2021-2027 opieramy na danych z połowy 2019 roku, stąd też 

są one zapewne już mocno nieaktualne i dosyć ogólne7.  

W ramach CP1 „Inteligentniejsza Europa poprzez innowacyjność, cyfryzację, transformację 

gospodarczą i wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw” w ramach RPO WM 2021-

2027 planuje się wsparcie projektów w zakresie tworzenie innowacyjnych modeli biznesu, 

w tym wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), a także realizację 

projektów w formie tzw. bonów na innowacje. Planuje się także wsparcie dla 

przedsiębiorców w zakresie wdrażania technologii cyfrowych, wspieranie transformacji 

modeli biznesowych przedsiębiorstw w kierunku GOZ, w tym wsparcie działań polegających 

na zmniejszaniu zasobo-i materiałochłonności procesów produkcyjnych, a także 

wprowadzaniu ekoinnowacji w przedsiębiorstwach. 

W ramach CP2 „Ekologiczna, niskoemisyjna Europa dzięki inwestowaniu w transformację 

energetyczną, odnawialne źródła energii i walkę ze zmianą klimatu” planuje się kontynuację 

działań wspierających termomodernizację budynków, wraz ze wsparciem inwestycji w OZE, 

a także inwestycje w sieci ciepłownicze. Planuje się też kontynuację działań związanych 

z likwidacją tzw. niskiej emisji (naturalnie przy stosownej demarkacji/komplementarności 

z programami krajowymi jak Stop Smog, czy Czyste Powietrze). Planuje się też wsparcie 

inwestycji dotyczących recyklingu odpadów, a także działań zwiększających efektywność 

energetyczną przedsiębiorstw. Planuje się także inwestycje w rozwój małej retencji, terenów 

 
5 Zwanych również Celami Polityki, stąd też skrót CP. 
6 Zgodnie z projektem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającym wspólne przepisy 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, 
Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby 
tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i 
Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz oraz –przede wszystkim – projektem Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu 
Spójności. 
7 „Założenia Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027. Wpływ na zakres przyszłego Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego”, Kraków, 7 listopada 2019 r. 
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zalewowych oraz renaturalizacji rzek, inwestycje w gospodarkę kanalizacyjną, a także 

wsparcie projektów z zakresu ochrony dziedzictwa przyrodniczego i bioróżnorodności.  

W ramach RPO planuje się kontynuację szerokiego wsparcia rozwoju OZE wraz 

z ewentualnymi projektami magazynowania energii z OZE, a także rozwój klastrów energii 

w zakresie produkcji i zarządzania energią w systemie klastra. Jest także planowane wsparcie 

inwestycji zwiększających odporność regionu na ekstremalne zjawiska pogodowe, a także 

wzmocnienie potencjału służb ratunkowych. Planuje się również działania z zakresu rozwoju 

zielonej infrastruktury w miastach. 

W ramach CP3 „Bardziej połączona Europa, posiadająca strategiczne sieci transportowe 

i informatyczne” kluczową kwestią jest demarkacja pomiędzy programami różnego szczebla, 

stąd też zakres finansowanych projektów nie był jeszcze znany. 

Z kolei w ramach CP4 „Bardziej prospołeczna Europa, bazująca na europejskim filarze praw 

socjalnych i wspierająca dostęp do wysokiej jakości zatrudnienia, edukacji, umiejętności, 

włączenie społeczne i równe prawa do opieki zdrowotnej” planuje się w ramach RPO WM 

2021-2027 interwencję w obszarze kształcenia zawodowego uczniów we współpracy z 

pracodawcami, w obszarze systemu oświaty, a także kształcenia osób dorosłych. Planuje się 

także rozszerzenie grup docelowych w obszarze rynku pracy, nie do końca natomiast jasny 

pozostaje poziom, z jakiego będzie wspierana ekonomia społeczna. 

W ramach CP5 „Europa bliżej obywateli poprzez wspieranie trwałego i zintegrowanego 

rozwoju wszystkich rodzajów terytoriów w ramach inicjatyw lokalnych” planuje się 

kontynuację wsparcia w sferze rewitalizacji, w formie wsparcia na rzecz ożywienia 

zdegradowanych obszarów, na których kumulują się problemy społeczne, gospodarcze, 

środowiskowe, techniczne i przestrzenno-funkcjonalne, a także kontynuację wsparcia dla 

działań z zakresu turystyki, kultury i dziedzictwa kulturowego.  

Oprócz RPO WM 2021-2027, jak wynika z założeń Umowy Partnerstwa, będą realizowane: 

• Program w zakresie infrastruktury transportu, energetyki, środowiska, zdrowia, 

kultury; CP 2, 3, 4, (obecny PO IiŚ) 

• Program w zakresie badań, rozwoju oraz innowacyjności, CP 1 (obecny PO IR). 

• Program w zakresie rozwoju cyfrowego, CP 1, 3 (obecny PO PC). 

• Program w zakresie rozwoju kapitału ludzkiego, CP 4 (obecny PO WER).  

• Program w zakresie województw wschodniej Polski, CP 1, 2, 3, 4 (obecny PO PW).  

• Program w zakresie pomocy najbardziej potrzebującym8, CP 4 (PO PŻ).  

• Program Pomoc Techniczna dla Funduszy Unii Europejskiej (obecny PO PT).  

 
8 W perspektywie finansowej 2014-2020 program ten jest finansowany z POPŻ i nie stanowi elementu Umowy 
Partnerstwa. W perspektywie 2021-2027 FEAD został połączony z EFS+ i stąd wśród programów 
uwzględnionych w Umowie Partnerstwa program skierowany do osób najbardziej potrzebujących, będący 
kontynuacją obecnego programu finansowanego z FEAD. Na ten cel będzie przeznaczone 2% zasobów EFS+.  



 

 

  29 

 

• Program dla Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, CP 6. Program będzie 

finansowany z FST i będzie obejmował działania, mające na celu łagodzenie 

skutków transformacji branży paliw kopalnych w kierunku gospodarki neutralnej 

klimatycznie. Program będzie realizowany w województwach: dolnośląskim, 

śląskim i wielkopolskim, a także lubelskim, łódzkim i małopolskim. 

• Program w zakresie rybactwa i morza, CP 2, 5 (obecny PO RYBY). 

3 Analiza zasadności zastosowania instrumentów finansowych w poszczególnych 

obszarach interwencji 

3.1 Finansowanie zewnętrzne dla firm MŚP 

3.1.1 Diagnoza problemu 

Poziom dostępności zewnętrznych źródeł finansowania regulowany jest siłami rynkowymi, 

przy czym specyfika rynków finansowych powoduje, że procesy dostosowywania się popytu 

do podaży kapitału okazują się niedoskonałe. Powodowane jest to rozmaitymi zachowaniami 

podmiotów strony podażowej i popytowej, opisanymi w teorii ekonomii. Najogólniej rzecz 

biorąc są one efektem powszechnie występującego, szerszego zjawiska tzw. asymetrii 

informacji pomiędzy dawcą a biorcą finansowania (zachowania te określane są jako 

problem agencji, negatywna selekcja i racjonowanie finansowania). W związku z tym, 

kluczowe znaczenie dla redukcji tych niedostosowań ma ład instytucjonalny gospodarki, 

który kształtowany jest (m.in.) w wyniku działań interwencyjnych podejmowanych przez 

władze publiczne. Interwencja publiczna to celowa działalność władz publicznych w zakresie 

wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego, w ramach której, zarówno pośrednio, jak 

i bezpośrednio, kształtowane są rozmaite narzędzia oddziaływania na procesy zachodzące 

w gospodarce i sferze społecznej. Prawidłowo ukształtowana sfera interwencji publicznej 

powinna reagować w obszarze różnych funkcji w systemie gospodarczym, w tym także 

powinna obejmować interwencje prowadzące do wzrostu dostępności źródeł finansowania.  

Warto zaznaczyć, że problem asymetrii informacji dotyka w większym stopniu podmioty 

mniejsze, należące do sektora mikro, małych i średnich firm (MŚP), przy czym najczęściej 

dotyczy mikro i małych przedsiębiorstw, w szczególności korzystających z uproszczonych 

form księgowości. Dodatkowo, sukces najmniejszych firm bardzo często zależy od 

aktywności jednej osoby (właściciela lub właścicielki), jakiekolwiek problemy osobiste lub 

zdrowotne takiej osoby niekorzystnie wpływają na sytuację firmy, wskutek czego 

finansowanie takich firm jest dla banków znacznie bardziej ryzykowne. 

Ponadto, warto mieć świadomość tego, że od moment wybuchu pandemii COVID-19 część 

branż, tak ze względu na wprowadzone przez rząd restrykcje, a także z powodu tego, że 

spadł popyt na oferowane przez poszczególne branże usługi i towary jest traktowana przez 
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sektor bankowy jako wysoce ryzykowna9, co często prowadzi do poważnych problemów 

w otrzymaniu kredytu lub wręcz braku takiej możliwości.  

Znacząca grupa branży z powyższych powodów ma bardzo poważne problemy 

z utrzymaniem się na rynku wskutek gwałtownego spadku przychodów, wiele z nich cierpi 

też na poważne problemy z utrzymaniem płynności finansowej. Stąd też, gdyby instrumenty 

finansowe w ramach nowego programu miały być uruchamiane niebawem, zapewne warto 

byłoby przynajmniej rozważyć przewidzenie odpowiedniej alokacji (lub też odrębnych 

instrumentów) dla firm z branży w najtrudniejszej sytuacji10. Warto jednak mieć świadomość, 

że w 2022 roku, kiedy zapewne na rynku pojawią się pierwsze instrumenty finansowe 

wsparte ze środków RPO WM 2021-2027, sytuacja może być już zupełnie inna.  

W związku z tym niestety bardzo trudno jest powiedzieć, czy sytuacja, jeżeli chodzi 

o dostęp do finansowania firm sektora MŚP będzie w 2022 roku podobna do tej na 

przykład z połowy 2019 roku, czy też jednak będzie odmienna, choćby dlatego, że sektor 

bankowy też może wyjść mocno „pokiereszowany” z pandemii i związanej z nią recesji 

gospodarczej. Nie jesteśmy tego niestety w stanie przewidzieć. 

Istnieje także poważne ryzyko, że na rynku polskim możemy mieć do czynienia ze 

zjawiskiem credit crunch, czyli zjawiskiem nadmiernego ograniczenia dostępności kredytu, 

zarówno od strony podaży kredytu, jak i od strony popytu na kredyt ze strony podmiotów 

sektora niefinansowego, zwłaszcza sektora przedsiębiorstw. Podczas wielkiego kryzysu 

finansowego w 2008 roku wolumen nowych kredytów spadł o 50% w Hiszpanii i o 20% 

w Niemczech i Irlandii. Z kolei w Stanach Zjednoczonych wolumen kredytów udzielonych 

w okresie kryzysu finansowego spadł poniżej 25% poziomu sprzed 18 miesięcy11. Dostępne 

dane, o czym piszemy w kolejnym rozdziale, nie wydają się wskazywać na to, że 

ze zjawiskiem tym mamy już obecnie do czynienia, natomiast z całą pewnością od momentu 

wybuchu pandemii COVID-19 następuje znaczące zaostrzenie kryteriów udzielania 

kredytów, w szczególności zaś związanych z wielkością i jakością (płynnością) wymaganych 

zabezpieczeń.  

Zgodnie z wynikami cokwartalnego, realizowanego przez Narodowy Bank Polski, badania 

NBP12 w III kwartale 2020 r. około 16% badanych przedsiębiorstw13 ubiegało się o kredyt 

 
9 Branże, które szczególnie dotknęły obostrzenia i inne czynniki są przykładowo opisane w poselskim (sic!) 
projekcie z dnia 26.10.2020 r. zmiany ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych w Art. 15zs2 – chodzi przede wszystkim o takie branże jak branża gastronomiczna, targowa, 
siłownie i kluby fitness, producenci filmowi, czy organizatorzy wydarzeń artystycznych. 
10 Oczywiście, warto mieć świadomość tego, że znaczna część takich podmiotów mogłaby (przy standardowych 
zasadach badania zdolności kredytowej) takiego finansowania nie otrzymać. 
11 Prezentacja „Założenia programu działań dla przeciwdziałania kryzysowi kredytowemu credit crunch”, 
Związek Banków Polskich, 30 lipca 2020. 
12 „Szybki Monitoring NBP. Analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw”, nr 03/20 (październik 2020 r.), Narodowy 
Bank Polski. 
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i było to mniej niż w poprzednim kwartale (ale także mniej niż średnio w ostatnich 10 latach). 

Wzrósł natomiast odsetek zaakceptowanych wniosków kredytowych. Pozytywną decyzję 

kredytową otrzymało niemal 82% firm. Najczęstszą (48% firm, którym odmówiono udzielenia 

kredytu) - przyczyną wydania negatywnej decyzji kredytowej pozostały czynniki niezależne 

od przedsiębiorstwa, co można tłumaczyć utrzymującą się wysoką niepewnością 

utrudniającą ocenę ryzyka kredytowania konkretnych firm. 

W trudnej sytuacji gospodarczej lub bezpośrednio po jej poprawie, instrumenty finansowe, 

skierowane do sektora MŚP, mogą być pomocne w następujących sferach: 

• Finansowanie może być skierowane do branży o dużych problemach, które nie są 

w stanie otrzymać kredytu bankowego. Naturalnie, w takich sytuacjach 

należałoby wprowadzić znacznie bardziej zliberalizowane zasady badania 

zdolności kredytowej, a także liczyć się z bardzo wysokim poziomem 

szkodowości. 

• Finansowanie może koncentrować się na najmniejszych firmach, które są 

najmniej interesujące zarówno dla banków, jak i dla większych funduszy 

pożyczkowych (małe transakcje są relatywnie mało opłacalne, a jednocześnie 

ryzyko związane z kredytowaniem takich firm jest wysokie). 

• Finansowanie może koncentrować się na branżach, które zostało mocno 

dotknięte skutkami kryzysu, ale które jednocześnie mają kluczowe znaczenie 

z punktu widzenia gospodarki regionu. 

3.1.2 Dostępność alternatywnych źródeł wsparcia i dotychczasowa interwencja 

W sferze związanej z wspieraniem firm sektora MŚP, liczba dostępnych instrumentów 

dłużnych jest stosunkowo ograniczona, instrumenty dłużne w tej sferze, skierowane do 

szerokiego kręgu przedsiębiorców sektora MŚP, były przede wszystkim dostępne w ramach 

regionalnych programów operacyjnych. Instrumenty finansowe w ramach RPO WM  

2014-2020 opisaliśmy bardziej szczegółowo w raporcie z komponentu 1 badania.  

W Małopolsce w ramach tej oferty były dostępne (identyczne, jeżeli chodzi o ich kluczowe 

parametry) pożyczki dla firm o okresie prowadzenia działalności do 24 miesięcy i powyżej 

24 miesięcy. Były one udzielane w wysokości do 1 miliona złotych, na okres do 7 lat. 

Pożyczki były oprocentowane na poziomie odpowiedniej stopy referencyjnej Komisji 

Europejskiej (obecnie, od 1 października 2020, wynosi ona od 1,29%, w zależności od sytuacji 

finansowej danej firmy i jakości zaoferowanych zabezpieczeń). Niższe, preferencyjne 

oprocentowanie było oferowane tylko firmom realizującym projekty w zakresie 

Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji lub na terenach o niskiej aktywności gospodarczej. 

 
13 Warto przy tym podkreślić, co zaznaczają sami autorzy, że badanie to nie jest reprezentatywne dla sektora 
MŚP, wśród badanych firm występuje nadreprezentacja dużych firm, nie należących do sektora MŚP. 
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Zainteresowanie pożyczkami było bardzo duże, szczególnie wśród firm działających 

powyżej 2 lat14, w przypadku młodych firm zainteresowanie było mniejsze, co oczywiście 

jest zrozumiałe – takich firm jest znacznie mniej. 

Do 30 września 2020 roku w ramach Poddziałania 3.4.1 udzielono 275 pożyczek na łączną 

kwotę 34,1 miliona złotych (w związku z czym do wykorzystania wynoszącej 20 milionów 

euro alokacji pozostało jeszcze sporo), a w ramach Poddziałania 3.4.2 udzielono 1109 

pożyczek na łączną kwotę 200,3 miliona złotych (de facto zatem wynosząca 40 milionów 

euro alokacja została wykorzystana15). 

Oprócz pożyczek oferowanych w ramach RPO WM 2014-2020, oferta pożyczek z udziałem 

środków publicznych dla firm sektora MŚP na finansowanie szeroko rozumianych wydatków 

inwestycyjnych16 jest bardzo ograniczona. W zasadzie tego typu ofertą dysponują tylko 

lokalne i regionalne fundusze pożyczkowe, w znacznym stopniu dysponujące środkami 

publicznymi (na przykład przekazanymi w ramach programu SPO WKP 2007-2013 lub też 

wcześniej przekazywanymi dotacjami z budżetu państwa). Fundusze pożyczkowe jednakże 

w olbrzymiej większości pełniły rolę pośredników finansowych w ramach RPO WM  

2014-2020, a posiadane przez nie środki własne były przeznaczane przede wszystkim na 

zapewnienie odpowiedniego udziału własnego do projektów.  

Głównym źródłem finansowania dłużnego dla przedsiębiorstw, w tym firm sektora MŚP, 

są oczywiście kredyty bankowe. Poważnym problemem dla firm są natomiast obecnie 

zaostrzające się kryteria udzielania kredytów bankowych. Jak wynika z cyklicznego 

opracowania Narodowego Banku Polskiego17 w II kwartale 2020 r. zdecydowana większość 

ankietowanych banków zaostrzyła kryteria udzielania kredytów krótko- i długoterminowych 

dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) –takie działania podjęło 96% badanych banków 

dla kredytów krótkoterminowych i 82% banków dla kredytów długoterminowych. Z kolei 

w III kwartale 202018 większość banków nie zmieniała kryteriów udzielanie kredytów dla firm 

MŚP, a efektem netto było niewielkie złagodzenie wymogów wobec kredytobiorców. 

Stosunkowo niewielkiej zmianie kryteriów udzielania kredytów towarzyszyło natomiast 

 
14 Oczywiście takich firm jest znacznie więcej; alokacja na pożyczki dla młodych firm (Poddziałanie 3.4.1) 
wynosiła 20 milionów euro, a dla firm działających powyżej 24 miesięcy (Poddziałanie 3.4.2) była dwa razy 
większa i wynosiła 40 milionów euro. Dodatkowo, średnia pożyczka udzielana w ramach Poddziałania 3.4.2 była 
wyraźnie wyższa (181 tysięcy złotych), niż pożyczka udzielana w ramach Poddziałania 3.4.1 (124 tysiące 
złotych). 
15 Formalnie sytuacja była nieco inna, fakt, że wartość udzielonych pożyczek przekraczał kwotę alokacji wynikał 
częściowo z tego, że niektórzy pośrednicy wykorzystywali – w ramach tzw. prawa opcji – środki pochodzące 
z rewolwingu, czyli zwracanych pożyczek. 
16 Naturalnie, istnieje znacząca (omawiana w innych rozdziałach niniejszego opracowania) oferta finansowania 
w specyficznych sferach, takich jak wsparcie efektywności energetycznej, czy też korzystania z odnawialnych 
źródeł energii. 
17 „Sytuacja na rynku kredytowym, wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych, III kwartał 
2020 r.”, Narodowy Bank Polski, Departament Stabilności Finansowej, Warszawa, lipiec 2020. 
18 „Sytuacja na rynku kredytowym, wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych, IV kwartał 
2020 r.”, Narodowy Bank Polski, Departament Stabilności Finansowej, Warszawa, październik 2020. 
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zaostrzenie większości objętych ankietą warunków przyznawania kredytów dla 

przedsiębiorstw. Banki „podniosły m.in. marżę kredytową (-29%19) i marżę dla kredytów 

obarczonych większym ryzykiem (-29%), zwiększyły wymagania dotyczące zabezpieczenia 

kredytów (-24%). Obniżyły również maksymalną kwotę przyznawanego kredytu (-10%) 

i podniosły pozaodsetkowe koszty kredytu (-5%).)”20. Warto dodać, że podobne zaostrzenia 

miały już miejsce w II kwartale 2020 roku, można też przewidywać, że będą one 

kontynuowane w IV kwartale 2020 roku.  

Ponadto banki w II kwartale, ze względu na zmianę oceny skali wpływu pandemii 

na gospodarkę, zmodyfikowały niektóre warunki udzielania kredytów dla sektora MSP – 

po znacznym zaostrzeniu w kwietniu wymogów dotyczących zabezpieczenia kredytów, 

w czerwcu zniesiono je, pozostawiając tylko konieczność uzyskania dodatkowego 

zabezpieczenia w postaci gwarancji BGK dla nowych kredytów w branżach najmocniej 

dotkniętych skutki pandemii COVID-19 (transport, produkcja samochodów i części, sprzedaż 

pojazdów, produkcja mebli, usługi gastronomiczne, działalność kulturalna i rozrywkowa, 

turystyka). Z kolei w III kwartale 2020 r. banki uczestniczące w badaniu zauważyły dalsze 

osłabienie popytu na kredyty (krótko- i długoterminowe) dla dużych przedsiębiorstw 

(odpowiednio -40% i -84%) i dla małych i średnich przedsiębiorstw (odpowiednio -56% 

i -55%). W przypadku kredytów dla sektora MSP większość banków stwierdziła, że skala 

spadku popytu była znaczna. Można się niestety spodziewać, że w IV kwartale 2020 roku, 

ze względu na znaczny wzrost zachorowań i kolejne restrykcje dla niektórych branż 

(gastronomia, siłownie), może nastąpić kolejne zaostrzenie kryteriów udzielania kredytów 

oraz dalszy spadek popytu na kredyty. 

Ważnym elementem wsparcia w pozyskiwaniu finansowania dłużnego (minimalizującym 

istotną barierę, jaką był brak odpowiednich zabezpieczeń), były też poręczenia i gwarancje 

kredytowe, udzielane przede wszystkim przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz lokalne 

i regionalne fundusze poręczeń kredytowych. Od dłuższego już czasu kluczową rolę odgrywa 

oferta BGK, który oferuje gwarancje portfelowe na terenie całego kraju i współpracuje 

praktycznie z wszystkimi liczącymi się bankami sieciowymi i (poprzez banki zrzeszające) 

z bankami spółdzielczymi, podczas gdy znaczenie bardzo zasłużonych lokalnych 

i regionalnych funduszy poręczeń kredytowych stopniowo maleje21. Fundusze poręczeń 

kredytowych udzieliły w 2019 roku22 11 813 poręczeń na łączną kwotę 1 249 544 tys. zł, 

 
19 Zgodnie z przyjętą metodologią wskaźnik przedstawia różnicę miedzy sumą odpowiedzi „znacznie 
złagodzono” i „nieznacznie złagodzono” a sumą odpowiedzi „znacznie zaostrzono” i „nieznacznie zaostrzono”. 
Ujemny wskaźnik oznacza tendencję do zaostrzania kryteriów. 
20 „Sytuacja na rynku…”, op. cit. s. 3-4. 
21 Duże znaczenie ma fakt, że oferta BGK obejmuje cały kraj, w skali krajowej też działa większość banków. 
22 „Rynek lokalnych i regionalnych funduszy poręczeniowych w Polsce w 2019 r. Krajowe Stowarzyszenie 
Funduszy Poręczeniowych, PAG Uniconsult, Warszawa, wrzesień 2020 r. 
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z czego 3349 poręczeń na łączną kwotę 712 169 tys. zł dotyczyło kredytów bankowych 

i pożyczek23.  

Z kolei BGK w ramach realizowanych programów gwarancyjnych24 w 2019 roku udzielił 

51 257 gwarancji na łączną kwotę 13,9 mld zł25. 

Naturalnie, powstaje pytanie, na ile łączna oferta obu grup podmiotów (BGK i funduszy 

poręczeniowych) jest wystarczająca w celu minimalizacji poważnego problemu w dostępie 

do finansowania zwrotnego, jakim jest brak wystarczających zabezpieczeń. Wydaje się, że 

(co częściowo wynika ze zrealizowanych badań ilościowych) problem ten nadal istnieje, choć 

na pewno jego znaczenie jest ograniczone, w stosunku do sytuacji gdyby nie była dostępna 

oferta poręczeniowo-gwarancyjna. Warto natomiast wskazać, że problemy 

z zabezpieczeniami pojawiają się w przypadku funduszy pożyczkowych, z którymi nie 

współpracuje BGK (jego oferta gwarancyjna dotyczy wyłącznie kredytów bankowych), 

a także ograniczenia w poręczaniu pożyczek udzielanych ze środków publicznych, w tym 

europejskich26. 

Warto także wskazać, że instrumenty poręczeniowe były wykorzystywane w bardzo 

niewielu regionalnych programach operacyjnych okresu 2014-2020 (instrumenty te były 

stosowane tylko w ramach pięciu RPO), a dodatkowo w niektórych regionach występowały 

problemy z realizacją projektów i zaangażowaniem alokacji z danego programu. Powodem 

takiego stanu rzeczy były zarówno niekorzystne, z punktu widzenia instytucji udzielających 

poręczeń i gwarancji, regulacje dotyczące finansowania poręczeń ze środków europejskich 

(przekazywanie tylko kwoty środków na pokrycie ewentualnych wypłat), jak i generalnie 

problemy znacznej części funduszy poręczeniowych we współpracy z bankami. 

Szacunek zapotrzebowania / luki finansowej - wyniki badania ilościowego 

W badaniu ankietowym skierowanym do przedstawicieli małopolskich MŚP zapytano 

respondentów o aktywność inwestycyjną w 2019 r. Informacje na ten temat są istotne dla 

szacowania zapotrzebowania na wsparcie zwrotne, ponieważ pozwalają przybliżyć odsetek 

firm ponoszących nakłady inwestycyjne, które przynajmniej potencjalnie mogą być 

zainteresowane wsparciem dostępnym w ramach programu regionalnego. 

Z przeprowadzonego badania wynika, że ogółem w 2019 roku inwestycje przeprowadziło 

38% firm z sektora MŚP. Aktywność ta była silnie skorelowana z wielkością 

 
23 Najliczniejszą grupę pozostałych poręczeń stanowiły wadia przetargowe, których udzielono 7 473 na łączną 
kwotę 447 751 tys. zł. 
24 Portfelowa Linia De Minimis, Portfelowa Linia Gwarancyjna w ramach programu COSME, Fundusz 
Gwarancyjny POIR, Portfelowa Linia Gwarancyjna POPC, Portfelowa Linia Gwarancyjna w ramach Programu 
Kreatywna Europa, Portfelowa Linia Gwarancyjna – Fundusz Gwarancji Rolnych.  
25 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Banku Gospodarstwa Krajowego w 2019 roku (obejmujące 
sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Gospodarstwa Krajowego), Warszawa 20 maja 2020 roku, 
26 Do tego, nieco dyskusyjnego warunku jeszcze powrócimy w dalszej części raportu. 
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przedsiębiorstwa. Wśród firm średnich odsetek ten był ponad dwukrotnie większy 

niż w przypadku mikroprzedsiębiorstw.  

Wykres 1. Odsetek firm, które inwestowały w 2019 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety CATI przedsiębiorstw woj. małopolskiego, z wykorzystaniem 

wag analitycznych opartych na danych GUS, n=1038. 

Niemal wszystkie firmy (97,7%) zrealizowały inwestycje, których wartość nie przekroczyła 

500 tys. zł, a wydatki ponad dwóch trzecich (69,6%) zmieściły się w kwocie 100 tys. zł. 

Wysokość nakładów inwestycyjnych jest silnie powiązana z wielkością firmy. Niemal trzy 

czwarte (72%) mikroprzedsiębiorstw w 2019 r. wydało na inwestycje nie więcej niż 100 tys. 

zł, a niemal połowa (49%) maksymalnie 40 tys. zł. Wyższe wydatki ponosiły małe i średnie 

przedsiębiorstwa. Około połowa małych firm przeznaczyła na inwestycje od 100 tys. zł do 

1 mln zł, przy czym wydatki aż 30% mieszczą się w przedziale 100-300 tys. Niemal połowa 

(48%) firm średnich poniosła nakłady inwestycyjne na poziomie minimum 500 tys. zł.  

Większość inwestycji sfinansowana została bez użycia finansowania zewnętrznego 

w postaci kredytu, pożyczki lub leasingu. O środki takie aplikowało w 2019 r. łącznie 28% 

przedsiębiorstw, które ponosiły wydatki inwestycyjne w tym okresie. Grupa ta stanowi około 

11% wszystkich firm z regionu. Zdecydowanie częściej o finansowanie zewnętrzne aplikują 

przedsiębiorstwa średnie (nieco ponad 30%) i małe (nieco ponad 25%), 

niż mikroprzedsiębiorstwa (nieco ponad 10%). 

W większości przypadków firmom, które starały się o finansowanie zewnętrzne środki 

takie zostały przyznane. Z odmową spotkało się 10,4% przedsiębiorstw, co stanowi około 

1,1% wszystkich firm w regionie tj. 2,5 tys. podmiotów. Ich liczba jest istotna dla szacowania 

luki finansowej, można bowiem wnioskować, że właśnie one znajdują się w luce i mogą być 

potencjalną grupą docelową wsparcia zwrotnego finansowanego ze środków unijnych. 

Relatywnie najczęściej z odmową spotykały się mikroprzedsiębiorstwa. Około 11% 

podmiotów starających się o wsparcie go nie uzyskało, podczas gdy w przypadku firm małych 
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i średnich jest to odpowiednio 3,5 i 3,1%. Z uwagi na relatywnie niewielka próbę badawczą, 

wyniki te należy jednak traktować dosyć ostrożnie.27  

Wykres 2. Wysokość nakładów inwestycyjnych ponoszonych przez firmy w 2019 r.  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety CATI przedsiębiorstw woj. małopolskiego, z wykorzystaniem 

wag analitycznych opartych na danych GUS, n=485. 

Wykres 3. Odsetek firm, które aplikowały o finansowanie zewnętrzne inwestycji (kredyt, 

pożyczka, leasing) w 2019 r. (% wszystkich firm w regionie) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety CATI przedsiębiorstw woj. małopolskiego, z wykorzystaniem 

wag analitycznych opartych na danych GUS, n=1038. 

Zdecydowana większość przedsiębiorstw (89%) MŚP z woj. małopolskiego w 2019 r. 

nie ubiegała się o finansowanie zewnętrzne, które umożliwiłoby im przeprowadzenie 

 
27 Spośród 1038 ankietowanych przedsiębiorstw, o uzyskanie finansowania zewnętrznego ubiegało się 167 
podmiotów, z których 11 odmówiono finansowania. Ze względu na relatywnie niewielką grupę podmiotów 
dokonywanie istotnych statystycznie porównań pomiędzy różnymi charakterystykami tych firm jest 
niemożliwe.  
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inwestycji. Ponad dwie trzecie z nich (68%) nie miała takiej potrzeby. W grupie tej znajdują 

się zarówno podmioty, które inwestycji nie przeprowadziły, jak i te które sfinansowały je 

ze środków własnych lub innych źródeł.  

W populacji podmiotów niestarających się o finansowanie są jednak i takie, które nie 

skorzystały z zewnętrznych źródeł finansowania ze względu na niekorzystne warunki 

finansowania (5% respondentów) oraz takie, które nie wystąpiły o nie przekonane o tym, 

że środków takich i tak nie otrzymają (m.in. z powodu braku zdolności kredytowej lub 

odpowiednich zabezpieczeń). Grupa ta stanowiła około 4% wszystkich podmiotów, 

a dominują w niej mikroprzedsiębiorstwa (4% zrezygnowało z ubiegania się o finansowanie 

zewnętrzne), przy mniejszej reprezentacji firm małych i średnich (odpowiednio 1 i 2%). 

Definiując lukę finansową szerzej niż tylko firmy, którym odmówiono finansowania 

i zaliczając do niej, również podmioty, które nie aplikowały o wsparcia przekonane, 

o nieskuteczności takiego działania (luka braku aplikowania o środki) można uznać, że 

również te podmioty znajdują się w luce finansowej i mogą być potencjalnymi odbiorcami 

wsparcia zwrotnego. Bazując na wynikach badania ankietowego szacujemy, że podmiotów 

takich jest w województwie małopolskim 8,5 tys. 

Wykres 4. Odsetek firm, które z różnych powodów nie aplikowały o finansowanie 

zewnętrzne inwestycji (kredyt, pożyczka, leasing) w 2019 r.  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety CATI przedsiębiorstw woj. małopolskiego, z wykorzystaniem 

wag analitycznych opartych na danych GUS, n=1038. 

W opinii ankietowanych (zarówno tych, którzy rzeczywiście spotkali się z odmową przyznania 

finansowania, jak i tych którzy zrezygnowali z ubiegania się o nie) do najważniejszych 

przyczyn uniemożliwiających skorzystanie z finansowania zewnętrznego należy niska ocena 

zdolności kredytowej firmy, branża, w której dany podmiot działa oraz brak 

wystarczających zabezpieczeń. Pozostałe powody były w opinii respondentów relatywnie 
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mniej istotne. Analizując te odpowiedzi należy mieć na uwadze, że dotyczą one w głównej 

mierze sytuacji mikroprzedsiębiorstw.  

Wykres 5. Najważniejsze powody braku możliwości skorzystania z finansowania 

zewnętrznego inwestycji 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety CATI przedsiębiorstw woj. małopolskiego, z wykorzystaniem 

wag analitycznych opartych na danych GUS, n=43. 

Wysokość finansowania zewnętrznego, o które ubiegali się przedsiębiorcy uzależniona była 

od wielkości podmiotu. Niemal połowa (49%) mikroprzedsiębiorstw starała się pozyskać 

środki w wysokości maksymalnie 100 tys. zł, a 82% - poniżej 500 tys. zł. Natomiast 59% firm 

małych starało się o środki nieprzekraczające 300 tys. zł, a 81% - poniżej 1 mln zł. Z kolei 

wśród firm średnich, 47% wnioskowało o kwoty do 1 mln zł, a 78% - do 5 mln zł. Można więc 

zauważyć, że maksymalna wysokość pożyczki ustalona w obecnej perspektywie finansowej 

na poziomie 1 mln zł odpowiada na potrzeby ponad 80% mikro i małych firm, do których jest 

przede wszystkim adresowana, oraz około 50% firm średnich. 
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Wykres 6. Wysokość finansowania zewnętrznego na inwestycje, o które ubiegały się firmy 

w 2019 r.  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety CATI przedsiębiorstw woj. małopolskiego, z wykorzystaniem 

wag analitycznych opartych na danych GUS, n=163. 

Z punktu widzenia określenia potencjalnego zapotrzebowania na wsparcie zwrotne istotne 

jest to jaki procent firm planuje inwestycje w najbliższym czasie oraz to jaka część z nich 

zainteresowana jest pozyskaniem na ten cel środków ze źródeł zewnętrznych. Ogółem, 24% 

firm z regionu planuje inwestycje w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Przy czym odsetek 

pozytywnych odpowiedzi rośnie wraz z wielkością firmy.  

13% wszystkich firm z regionu przynajmniej częściowo będzie je chciała sfinansować 

ze środków zewnętrznych. Przy czym ok. 15% wszystkich firm wyraziło zdecydowane 

zainteresowanie skorzystaniem z preferencyjnej pożyczki finansowanej ze środków unijnych, 

co oznacza, że zainteresowałaby ona nawet firmy aktualnie nieplanujące ubiegać się 

o finansowanie zewnętrzne. Z oczywistych względów, zainteresowanie to jest największe 

w przypadku pożyczki oprocentowanej na około 0% i maleje wraz ze wzrostem 

oprocentowania. Pożyczką oprocentowaną na poziomie około 2% rocznie zainteresowanych 

byłoby 7% ogółu firm z regionu, natomiast przy 5% rocznie, grupa ta zmniejsza się do 3%. 

Wynika to prawdopodobnie z faktu, że oprocentowanie na poziomie 5% rocznie zbliżone jest 

do oferty dostępnej na rynku komercyjnym, a środki z niego nie wiążą się z tak dużymi 

obciążeniami administracyjnymi, jak środki unijne. Biorąc pod uwagę liczbę wszystkich firm 

z sektora MŚP w woj. małopolskim, zainteresowanych preferencyjną pożyczką ze środków 

unijnych byłoby od 5,6 tys. (przy pożyczce z oprocentowaniem 5%) do 32,9 tys. firm 

(przy pożyczce z oprocentowaniem 0%).  
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Wykres 7. Odsetek firm planujących inwestycje w ciągu najbliższych 12 miesięcy 

i rozważających ich sfinansowanie z zewnętrznych źródeł finansowania 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety CATI przedsiębiorstw woj. małopolskiego, z wykorzystaniem 

wag analitycznych opartych na danych GUS, n=1038. 

Do najważniejszych dla przedsiębiorców cech preferencyjnej pożyczki należą, obok niskiego 

oprocentowania, również mało skomplikowane formalności, brak prowizji i innych opłat 

oraz długi okres spłaty. Pozostałe kwestie, w tym niskie wymagania w zakresie zabezpieczeń 

okazały się relatywnie mniej istotne.  

Wykres 8. Najważniejsze cechy preferencyjnych pożyczek w opinii firm zainteresowanych 

skorzystaniem z nich 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety CATI przedsiębiorstw woj. małopolskiego, z wykorzystaniem 

wag analitycznych opartych na danych GUS, n=238. 
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Respondentów badania ankietowego zapytano również o zapotrzebowanie na i dostępność 

kredytów obrotowych. W 2019 r. o wsparcie takie starało się nieco ponad 12% firm, 

z których w zdecydowanej większości zostało ono przyznane. Z odmową spotkało się niecałe 

5% aplikujących, co stanowi 0,6% firm w regionie i odpowiada 1,3 tys. przedsiębiorstw. 

Podmioty te znajdują się w luce nieprzyznanego finansowania obrotowego. O kredyt 

obrotowy ubiegały się w głównej mierze firmy średnie i małe, przy istotnie mniejszej 

reprezentacji mikroprzedsiębiorstw.28 

Wykres 9. Odsetek firm, które aplikowały o kredyt obrotowy w 2019 r. (% wszystkich firm 

w regionie) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety CATI przedsiębiorstw woj. małopolskiego, z wykorzystaniem 

wag analitycznych opartych na danych GUS, n=1038. 

Co zrozumiałe, analogicznie jak w przypadku kredytów na inwestycje, również w przypadku 

kredytów obrotowych wysokość wnioskowanego wsparcia jest silnie powiązana z 

wielkością przedsiębiorstwa. Niemal połowa (44%) mikroprzedsiębiorstw starała się o środki 

nieprzekraczające 60 tys. zł. Podobny odsetek (41%) firm małych wnioskował o kredyt do 

500 tys. zł. O zdecydowanie większe środki aplikowały przedsiębiorstwa średniej wielkości, 

trzy czwarte z nich starało się o kredyt do 5 mln zł.   

 
28 Analizując uzyskane wyniki należy jednak pamiętać, że opierają się one na bardzo małej próbie. Z odmową 
przyznania kredytu obrotowego spotkało się 9 ze 1 038 ankietowanych firm, co uniemożliwia przeprowadzenie 
istotnych statystycznie porównań pomiędzy podmiotami z tej grupy. 
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Wykres 10. Wysokość finansowania obrotowego, o które ubiegały się firmy w 2019 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety CATI przedsiębiorstw woj. małopolskiego, z wykorzystaniem 

wag analitycznych opartych na danych GUS, n=215. 

Znajomość oferty RPO WM 2014-2020 wśród przedsiębiorców z województwa 

małopolskiego 

Niemal połowa (45%) respondentów słyszała o możliwości pozyskania pożyczki w ramach 

RPO WM 2014-2020. Dominującym źródłem informacji o pożyczce był Internet, przy czym 

na stronę internetową UMWM, BGK oraz pośredników finansowanych wskazywano rzadziej 

niż na inne strony www. Stosunkowo częstym źródłem informacji o dostępnym wsparciu byli 

również partnerzy biznesowi, rodzina i znajomi respondentów.  

Wykres 11.  Źródła informacji na temat pożyczki dostępnej w RPO WM 2014-2020 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety CATI przedsiębiorstw woj. małopolskiego, z wykorzystaniem 

wag analitycznych opartych na danych GUS, n=485. 
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Ogółem 30% ankietowanych uważa, że informacje o pożyczce z programu regionalnego są 

łatwo dostępne dla osób nią zainteresowanych. Niemal taka sama (29%) grupa jest 

przeciwnego zdania. Pozytywnie dostępność informacji o ofercie RPO WM 2014-2020 

oceniają częściej firmy średnie (46%), niż małe (31%) i mikro (28%), co może wynikać 

z większego potencjału do poszukiwania finansowania – w tym potencjału kadrowego – firm 

większych.  

Tym, co zdaniem ankietowanych przedsiębiorców, pomogłoby w rozpowszechnieniu 

informacji o środkach dostępnych w Programie byłoby silniejsze promowanie oferty w 

mediach (TV, radio, Internet), w tym mediach społecznościowych oraz na stronie urzędu. 

Wiele osób wskazywało również na zasadność bezpośredniego kontaktu z przedsiębiorcami 

(np. kontaktu mailowego) oraz przekazywanie informacji o dostępnej ofercie do biur 

rachunkowych obsługujących małych przedsiębiorców. Wśród propozycji zgłaszanych 

przez respondentów znalazło się również umieszczenie informacji o pożyczkach dostępnych 

w RPO WM 2014-2020 na stronie z informacjami o ofercie tzw. tarczy finansowej.29 

Zapotrzebowanie przedsiębiorstw na wsparcie doradcze 

Przedsiębiorców objętych badaniem ankietowym zapytano o zainteresowanie 

skorzystaniem z wsparcia szkoleniowo-doradczego, związanego z prowadzeniem 

działalności gospodarczej. Ogółem co czwarty przedsiębiorca skorzystałby z takiej oferty, 

przy czym częściej deklaracje takie składali przedstawiciele średnich (36%) i małych 

przedsiębiorstw (33%), rzadziej mikro przedsiębiorcy (25%). Zdecydowanie największym 

zainteresowaniem cieszyłyby się wśród małopolskich firm szkolenia z pozyskiwania funduszy 

na rozwój oraz marketingu, sprzedaży i pozyskiwania klientów. Co trzeci ankietowany 

skorzystałby z wsparcia w kwestiach podatkowo-księgowych, natomiast niemal co piąty 

w obszarze wdrażania innowacji oraz zarządzania przedsiębiorstwem. Pozostałe tematy 

cieszyły się zdecydowanie mniejszym powodzeniem.  

Rozkład odpowiedzi dotyczących preferowanych form wsparcia wskazuje na nieznaczną 

przewagę konsultacji indywidualnych w formie zdalnej oraz szkoleń tematycznych 

w Internecie nad szkoleniami bezpośrednimi, zarówno tymi w formie spotkań 

indywidualnych, jak i warsztatów. Wiązać się może zarówno z obecną sytuacją 

epidemiologiczną, jak i oszczędnością czasu związaną ze zdalną formą kontaktu.  

 
29 Przy czym na stronie poświęconej Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej znajdują się informacje o pakiecie 
płynności finansowej i udzielanych pożyczkach w ramach RPO WM 
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Wykres 12.  Preferowany zakres i forma wsparcia szkoleniowo-doradczego 

dla przedsiębiorców  

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety CATI przedsiębiorstw woj. małopolskiego, z wykorzystaniem 

wag analitycznych opartych na danych GUS, n=288. 

Przedstawiciel co piątej firmy zainteresowany byłby również skorzystaniem z mentoringu 

prowadzonego przez doświadczonego przedsiębiorcę w formie indywidualnych konsultacji. 

Wpływ pandemii COVID-19 na sytuację małopolskich przedsiębiorstw 

Badanie ankietowe wśród przedsiębiorstw z województwa małopolskiego prowadzone było 

na przełomie października i listopada 2020 r. W okresie tym przedsiębiorcy wyraźnie 

odczuwali skutki gospodarcze pandemii COVID-19. Ogółem, dwie trzecie firm (66%) ma 

obecnie przychody niższe niż przed wybuchem pandemii. Jednej czwartej (25%) wróciły 

do poziomu sprzed pandemii, a w przypadku około 2% są wyższe niż były. Co do zasady 

w najlepszej sytuacji znajdują się firmy średnie i małe, w których przychody przynajmniej 

na poziomie sprzed wybuchu pandemii osiąga odpowiednio 36 i 35% podmiotów. 

Porównując te dane, z wynikami badania ankietowego wśród odbiorców pożyczek z 

poddziałania 3.4.1 i 3.4.2 widoczna jest relatywnie lepsza sytuacja beneficjentów RPO WM 

2014-2020, nad firmami, które z wsparcia programu nie skorzystały30. 

 
30 W tej grupie 33% przedsiębiorstw przychody we wrześniu (w momencie realizacji badania) wróciły do 
poziomu sprzed pandemii, a 7% wzrosły względem tego okresu. Oczywiście na różnice pomiędzy ostatecznymi 
odbiorcami pożyczek z RPO WM 2014-2020, a podmiotami niekorzystającymi z tego wsparcia wpływać może 
moment przeprowadzenia badania (jedno w sierpniu, drugie na przełomie października i listopada, kiedy 
wprowadzane były kolejne obostrzenia). Niemniej, różnica ta wydaje się znamienna. 
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Wykres 13.  Zmiana poziomu przychodów w stosunku do sytuacji sprzed wybuchu pandemii 

COVID-19 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety CATI przedsiębiorstw woj. małopolskiego, z wykorzystaniem 

wag analitycznych opartych na danych GUS, n=1038. 

W związku z pogorszeniem się sytuacji gospodarczej większość przedsiębiorstw 

z woj. małopolskiego skorzystała z wsparcia dostępnego w ramach tzw. tarczy 

antykryzysowej (jedynie 13% podmiotów deklaruje, że takiej pomocy nie brało). 

Respondenci najczęściej korzystali ze zwolnienia ze składek ZUS oraz niskooprocentowanej 

pożyczki dla mikroprzedsiębiorstw. Niemal co czwarta firma pozyskała subwencję z PFR 

(głównie firmy małe i średnie) oraz skorzystała ze świadczenia postojowego.  

Wykres 14.  Odsetek firm korzystających z różnych form pomocy w ramach tzw. tarczy 

antykryzysowej  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety CATI przedsiębiorstw woj. małopolskiego, z wykorzystaniem 

wag analitycznych opartych na danych GUS, n=1038. 
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Około jedna trzecia firm ocenia, że w wyniku pandemii COVID-19 dostępność finansowania 

obrotowego zmniejszyła się, podobną opinię ma 27% respondentów odnośnie 

finansowania inwestycyjnego. Ponad 40% podmiotów nie zauważyło istotnych różnic 

w dostępności finansowania obrotowego, a niemal 40% inwestycyjnego pomiędzy sytuacją 

obecną, a tą sprzed pandemii. Można więc zakładać, że luka finansowa w dostępie 

do finansowania obrotowego i inwestycyjnego po wybuchu pandemii wyraźnie wzrosła w 

relacji do 2019 r. Z tego względu pozytywnie należy ocenić umożliwienie wykorzystania 

pożyczek oferowanych ze środków RPO w ramach obecnej perspektywy finansowej również 

na cele płynnościowe. 

Wykres 15.  Zmiana dostępności finansowania obrotowego i inwestycyjnego w stosunku 

do sytuacji sprzed wybuchu pandemii COVID-19 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety CATI przedsiębiorstw woj. małopolskiego, z wykorzystaniem 

wag analitycznych opartych na danych GUS, n=1038. 

Oszacowanie wartości luki finansowej w woj. małopolskim 

Przed przystąpieniem do szacowania skali zjawiska luki finansowej, konieczne jest jasne 

określenie, które przedsiębiorstwa zaliczymy do grona firm pozbawionych dostępu do 

finansowania zewnętrznego z powodu zawodności rynku. Do firm znajdujących się w luce 

można zaliczyć: 

• podmioty, które ubiegały się o finansowanie zewnętrzne (np. kredyt, pożyczkę, 

leasing) w instytucjach finansowych, ale ich wniosek został odrzucony (rejected 

transactions) 

• podmioty, które zrezygnowały z ubiegania się o finansowanie zewnętrzne, 

z powodu przekonania, że nie mają szans na jego uzyskanie (lack of 

applications)31 

 
31 Por. ‘Ex-ante assessment methodology for financial instruments in the 2014-2020 programming period. 
General methodology covering all thematic objectives’, Volume I, 2014. 
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Naturalnie, nie w każdym przypadku, odrzucenie wniosku kredytowego wynika z zawodności 

rynku (takich jak brak odpowiednich zabezpieczeń, zbyt krótki czas istnienia danej firmy 

na rynku, ograniczenie akcji kredytowej przez banki). W części przypadków nieprzyznanie 

finansowania może wynikać z uzasadnionych powodów, takich jak słaba kondycja finansowa 

przedsiębiorstwa – w tym zagrożenie bankructwem, brak opłacalności zaplanowanej 

inwestycji itp.32. 

W ramach niniejszego szacowania luki w sektorze MŚP, z powodu braku możliwości 

określenia, w przypadku których firm odrzucenie wniosku wynika z zawodności rynku, 

dla uproszczenia do luki zakwalifikowano wszystkie firmy, którym odmówiono finansowania 

zewnętrznego, co powoduje pewne przeszacowanie wielkości obliczonej luki finansowej. 

Jednocześnie jako podstawę do szacowania luki przyjęto grupę firm, których wniosek 

o uzyskanie finansowania zewnętrznego (kredytu, pożyczki, leasingu) został odrzucony. 

Tak określoną lukę nazwano luką nieprzyznanego finansowania. Uzupełniająco oszacowano 

również lukę braku aplikowania o środki na inwestycje, które obejmuje wszystkie firmy, 

które zrezygnowały z ubiegania się o finansowanie zewnętrzne inwestycji z powodu 

przekonania o braku szans jego uzyskania.  

W celu oszacowania potencjalnego zapotrzebowania na środki obrotowe, na podstawie 

wyników ankiety określono także lukę nieprzyznanego finansowania obrotowego. Luka ta 

dotyczy tylko firm, które ubiegały się o przyznanie lub odnowienie kredytu obrotowego, ale 

ich wniosek został odrzucony.  

Oszacowanie luki finansowej zostało podzielone na kilka etapów, tak by zapewnić 

maksymalną transparentność przyjętej metodologii oraz umożliwić porównanie przyjętych 

założeń i otrzymanych wyników z innymi badaniami, a także umożliwić łatwą aktualizację 

wyników badania. Jest to o tyle kluczowe, że szacunki luki finansowej są silnie wrażliwe na 

przyjęte założenia. Jednocześnie, w naszej ocenie, często ważniejsze od wartości nominalnej 

oszacowanej luki finansowej jest oszacowanie liczby firm, które znajdują się w luce 

finansowej, które mogą wymagać wsparcia w postaci instrumentów finansowych 

oferowanych z udziałem środków publicznych. Metodologia oszacowania luki finansowej 

jest następująca: 

• W pierwszym kroku prezentujemy informacje o liczbie aktywnych 

przedsiębiorstw w regionie, w podziale mikro, małe i średnie firmy, na podstawie 

danych GUS o liczbie aktywnych przedsiębiorstw w 2018 r. i przyjętych 

założeniach odnośnie dynamiki ich wzrostu w latach 2018-2019.33 

• Następnie na podstawie wyników ankiety CATI oszacowaliśmy udział firm 

w regionie, które w 2019 r. ubiegały się o finansowanie zewnętrzne (obrotowe 

 
32 ibidem 
33 Założono analogiczne tempo wzrostu liczby aktywnych przedsiębiorstw jak w badaniu: Ipopema, Epsec, 
„Opracowanie metodologii szacowania potrzeb finansowych oraz luki finansowej w obszarach polityki rozwoju 
wraz z pierwszym oszacowaniem”, Warszawa 2020. 
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i inwestycyjne), ale go nie otrzymały. Dodatkowo, zgodnie z przyjętą 

metodologią, oszacowaliśmy również odsetek firm, które zrezygnowały 

z ubiegania się o finansowanie zewnętrzne inwestycji z powodu przekonania 

o braku możliwości jego otrzymania. Dane te w połączeniu z danymi GUS 

pozwoliły na oszacowanie liczby firm znajdujących się w luce finansowej. 

• W kolejnym kroku oszacowaliśmy przeciętne zapotrzebowanie na finansowanie 

zewnętrzne firm znajdujących się w luce finansowej. Podstawą oszacowania była 

średnia wartość pożyczek otrzymanych przez ankietowane przedsiębiorstwa34, 

w podziale według wielkości firmy. 

• Ostatecznie, otrzymaliśmy oszacowanie luki finansowej w podziale na lukę 

nieprzyznanego finansowania (inwestycyjnego i obrotowego), a uzupełniająco 

również lukę braku aplikowania o środki inwestycyjne. 

Schemat 1. Etapy szacowania luki finansowej 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

Krok 1. Określenie liczby aktywnych firm w województwie małopolskim 

Punktem wyjścia do oszacowania wielkości luki finansowej jest określenie liczby firm 

w regionie, w podziale wg ich wielkości. Do oszacowania luki wzięliśmy pod uwagę jedynie 

liczbę firm aktywnych, opierając się na raporcie GUS o działalności przedsiębiorstw 

niefinansowych w Polsce.35 Takich firm w 2018 r. w woj. małopolskim było 202,7 tys. 

Przyjmując dynamikę przyrostu liczby firm z raportu Ipopema, oszacowano, że w 2019 r. 

liczba firm niefinansowych wzrosła do 217,5 tys. 

 
34 Podobne podejście zastosowano we wcześniej wspomnianym badaniu realizowanych na zlecenie Komisji 
Europejskiej i EBI, pt. ‘Gap analysis for small and medium-sized enterprises financing in the European Union’, 
2019 r. 
35 Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2018 r., GUS. 
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Tabela 3.  Liczba firm aktywnie działających w 2018 i szacunek dla 2019 r., wg wielkości 

przedsiębiorstwa 

 Mikro Małe Średnie MŚP 

Liczba firm aktywnych (2018) 195 921 5 198 1 343 202 462 

Liczba firm aktywnych (2019) 21 1067 5 114 1 319 217 500 

Źródło: Dane z raportu Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2018 r., GUS. 

Krok 2.  Oszacowanie liczby firm znajdujących się w luce finansowania obrotowego 

i inwestycyjnego 

W kolejnym kroku oszacowaliśmy liczbę firm, które znajdują się w luce finansowania 

obrotowego i inwestycyjnego. W tym celu wykorzystaliśmy wyniki ankiety CATI 

przeprowadzonej na próbie 1042 przedsiębiorstw sektora MŚP z woj. małopolskiego. Wyniki 

ankiety pozwoliły na oszacowanie kluczowych z punktu widzenia szacowania wielkości luki 

finansowej parametrów – tj. odsetka firm, którym odmówiono przyznania finansowania 

obrotowego i inwestycyjnego (rejected transactions), a także odsetka firm, które nie ubiegały 

się o uzyskanie finansowania inwestycyjnego z powodu przekonania o braku możliwości jego 

uzyskania (lack of applications). Parametry oszacowane w podziale na mikro, małe i średnie 

firmy, tak by możliwe było obliczenie luki w podziale wg wielkości firmy. 

Ogółem, odsetek firm, którym odmówiono przyznania kredytu, pożyczki lub leasingu 

na sfinansowanie inwestycji w 2019 r.36 wyniósł 1,1%, co przekłada się na ok. 2,5 tys. 

przedsiębiorstw. Relatywnie więcej było firm, które nie ubiegały się o finansowanie 

zewnętrzne inwestycji z powodu przekonania o braku możliwości jego uzyskania (3,9%), 

co oznacza ok. 8,5 tys. przedsiębiorstw. Natomiast z odmową przyznania lub odnowienia 

kredytu obrotowego spotkało się 0,6% ankietowanych przedsiębiorstw, co oznacza, że 

ok. 1,3 tys. firm w regionie znalazło się w luce nieprzyznanego finansowania obrotowego. 

Tabela 4.  Liczba przedsiębiorstw w woj. małopolskim znajdujących się w luce 

finansowania inwestycyjnego i obrotowego 

 Mikro Małe Średnie MŚP 

Udział firm, którym odmówiono 
finansowania zewnętrznego inwestycji 

1,1% 0,9% 0,9% 1,1% 

Udział firm, które nie aplikowały 
o finansowanie zewnętrzne inwestycji z 
powodu przekonania o braku 
możliwości jego uzyskania 

4,0% 1,3% 1,9% 3,9% 

Udział firm, którym odmówiono 
finansowania obrotowego 

0,6% 1,3% 1,9% 0,6% 

Szacunkowa liczba firm w luce 
nieprzyznanego finansowania 
zewnętrznego inwestycji 

2 395 45 12 2 453 

 
36 W ankiecie pytaliśmy o 2019 r., tak by wyeliminować wpływ pandemii koronawirusa widoczny w 2020 r. 
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 Mikro Małe Średnie MŚP 

Szacunkowa liczba firm w luce braku 
aplikowania o środki na inwestycje 

8 383 68 25 8 475 

Szacunkowa liczba firm, którym 
odmówiono finansowania obrotowego 

1 198  68  25  1 294  

Źródło: Ankieta CATI i dane GUS o liczbie przedsiębiorstw niefinansowych. 

Krok 3. Oszacowanie przeciętnego zapotrzebowania na finansowanie zewnętrzne firm 

znajdujących się w luce finansowej 

Na kolejnym etapie oszacowaliśmy przeciętne zapotrzebowanie na finansowanie 

zewnętrzne firm znajdujących się w luce finansowej. Przy czym niestety nie dysponujemy 

danymi z sektora bankowego o przeciętnej wartości wnioskowanych kredytów przez firmy, 

którym odmówiono jego przyznania. Jednocześnie, oszacowanie tej wartości w oparciu 

o dane z ankiety CATI o średniej wartości nieprzyznanego finansowania zewnętrznego 

obarczone byłoby zbyt dużym błędem – musiałoby się opierać zaledwie na zaledwie 

11 odpowiedziach, co oznacza, że deklaracje pojedynczych firm mogłyby bardzo silnie 

wpływać na otrzymane wyniki w skali całego regionu. 

Z tego względu jako przybliżenie przeciętnego zapotrzebowania na finansowanie 

zewnętrzne firm znajdujących się w luce finansowej przyjęliśmy dane dotyczące firm, które 

takie finansowanie otrzymały (na podstawie ankiety CATI). Takich firm było w 

zrealizowanej próbie 151, wyniki otrzymane na tej podstawie są więc już relatywnie 

wiarygodne. Średnia wartość przyznanej pożyczki była silnie zależna od wielkości firmy – 

dla mikroprzedsiębiorstw wyniosła 145 tys., a dla średnich firm – 2 mln zł.  

W przypadku zapotrzebowania na finansowanie obrotowe, jego oszacowania dokonaliśmy 

na podstawie wyników ankiety CATI, w oparciu o dane o średniej wielkości 

przyznanego/odnowionego kredytu obrotowego (por. tabela poniżej). 

Tabela 5.  Oszacowanie średniego zapotrzebowania na finansowanie zewnętrzne 

inwestycji na podstawie wyników ankiety CATI 

 Mikro Małe Średnie 

Średnia wartość zapotrzebowania na 
finansowanie zewnętrzne inwestycji 

144 569  419 388  2 041 667  

Średnia wartość zapotrzebowania na 
finansowanie obrotowe 

114 565  866 385  3 675 556  

Źródło: Ankieta CATI  
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Krok 4. Oszacowanie luki finansowej w regionie 

Ostateczny szacunek luki finansowej w regionie stanowi iloczyn liczby firm pozostających 

w luce finansowej (w ramach danej kategorii wielkości firmy) oraz oszacowanego 

przeciętnego zapotrzebowania na finansowanie zewnętrzne (kredyt, pożyczkę lub leasing). 

Ogółem, oszacowana luka nieprzyznanego finansowania inwestycyjnego w sektorze MŚP 

wynosi 390,5 mln zł, przy czym zdecydowana większość luki przypada na 

mikroprzedsiębiorstwa, które częściej mają problemy z dostępem do środków zewnętrznych, 

a jednocześnie zdecydowanie dominują liczbowo w sektorze MŚP. Wartość luki w przypadku 

małych i średnich firm, mimo większego przeciętnego zapotrzebowania na finansowanie 

zewnętrzne, jest o rząd wielkości mniejsza. 

Wartość luki braku aplikowania o środki oszacowano łącznie na 1,29 mld. Podobnie jak 

w przypadku luki nieprzyznanego finansowania – za zdecydowaną większość oszacowanej 

luki odpowiadają mikroprzedsiębiorstwa (94%). Najmniejsze firmy są często świadome barier 

w dostępie do finansowania bankowego (np. brak zabezpieczeń, niewystarczająca zdolność 

kredytowa), i dlatego nawet nie ubiegają się o uzyskanie środków na rynku komercyjnym.  

Tabela 6.  Luka nieprzyznanego finansowania zewnętrznego i luka braku aplikowania 

o środki zewnętrzne na realizację inwestycji (oszacowanie na 2019 r.) 

 Mikro Małe Średnie MŚP 

Luka nieprzyznanego 
finansowania inwestycyjnego 

346 255 192 18 896 739 25 405 007 390 556 939 

Luka braku aplikowania o 
środki na inwestycje 

1 211 893 174 28 345 109 50 810 014 1 291 048 296 

Źródło: obliczenia własne na podstawie ankiety CATI i danych GUS 

Wartość luki nieprzyznanego finansowania obrotowego oszacowano na 287 mln zł. W tym 

wypadku, za ok. 50% luki odpowiadają małe i średnie przedsiębiorstwa. Większe 

przedsiębiorstwa częściej spotykały się z odmową przyznania kredytu obrotowego 

niż finansowania inwestycyjnego. Jednocześnie, przeciętna wartość kredytu obrotowego 

była wyraźnie większa – średnio 866 tys. w przypadku małych firm, i 3,7 mln w przypadku 

średnich przedsiębiorstw.  

Tabela 7.  Luka nieprzyznanego finansowania obrotowego (oszacowanie na 2019 r.) 

 Mikro Małe Średnie MŚP 

Luka nieprzyznanego finansowania 
obrotowego 

137 196 809 58 556 266 91 471 851 287 224 925 

Źródło: obliczenia własne na podstawie ankiety CATI i danych GUS. 

Oszacowana luka dotyczy 2019 r., jako że tego roku dotyczyły pytania w ankiecie CATI. 

Można ją zatem traktować jako lukę w standardowych warunkach rynkowych. Zakładamy, że 

to właśnie luka finansowa występująca w standardowych warunkach rynkowych powinna 
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być podstawą do szacowania luki w długim horyzoncie czasowym (do 2030 r.). Natomiast 

niewątpliwie takie założenie trudno uznać za właściwe przy szacowaniu luki w okresie 

kryzysu gospodarczego związanego z wybuchem pandemii COVID-19. Z tego względu, 

szacunek luki na lata 2020-202137 został skorygowany o negatywny wpływ pandemii na 

dostępność finansowania inwestycyjnego i obrotowego. 

Projekcja wartości luki finansowej do roku 2030 została przygotowana przy założeniu, że 

udział luki finansowej w relacji do PKB Małopolski pozostanie w przeważającej części tego 

okresu na stałym poziomie (odpowiednio 0,21% PKB dla finansowania inwestycyjnego 

i 0,16% PKB dla finansowania obrotowego)38. Natomiast w latach 2020 i 2021 do luki 

zaliczono również połowę firm, które w ankiecie zadeklarowały, że w 2020 r. zdecydowanie 

pogorszyła się dla nich dostępność finansowania komercyjnego (odpowiednio obrotowego 

lub inwestycyjnego), mimo że w 2019 r. nie miały one problemu z jego uzyskaniem. 

W rezultacie, szacowana luka nieprzyznanego finansowania inwestycyjnego w latach 2020-

2021 wzrosła do 0,37% PKB, a obrotowego do 0,32% PKB. 

Tabela 8.  Oszacowanie luki nieprzyznanego finansowania inwestycyjnego i obrotowego 

do roku 2030 (mln zł) 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

PKB Małopolski 
(nominalne 
w mld zł, 
prognoza) 

185 184 196 208 220 232 245 259 273 288 303 319 

Luka 
nieprzyznanego 
finansowania 
inwestycyjnego 
(w % PKB) 

0,21 0,37 0,37 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

Luka 
nieprzyznanego 
finansowania 
obrotowego (w 
% PKB) 

0,16 0,32 0,32 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

Luka 
nieprzyznanego 
finansowania 
inwestycyjnego 

391 682 728 440 465 491 518 547 577 608 640 674 

 
37 Przy czym należy brać pod uwagę, że na obecnym etapie trudno rozstrzygać, jak długo utrzymają się 
negatywne konsekwencje pandemii w dostępności finansowania zewnętrznego. 
38 Prognoza nominalnego PKB Małopolski oparta jest na zakładanej dynamice PKB w Polsce w tym okresie 
przyjętej w badaniu Imapp consulting, IBS, Ocena wpływu realizacji polityki spójności na kształtowanie się 
wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym i regionalnym za pomocą modelu 
EUImpactMOD, Warszawa 2020 
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 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Luka 
nieprzyznanego 
finansowania 
obrotowego 

287 592 631 324 342 361 381 402 424 447 471 495 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety CATI i danych GUS 

Oszacowana w ramach niniejszego badania wartość luki nieprzyznanego finansowania 

inwestycyjnego w standardowych warunkach rynkowych (390 mln zł) jest zasadniczo 

zbliżona do wartości oszacowanej w badaniu Ipopema (480 mln zł). Odmienna jest 

natomiast struktura luki – w badaniu Ipopemy większy udział mają małe i średnie 

przedsiębiorstwa. Różnice wynikają przede wszystkim z różnic metodologicznych. Warto 

również podkreślić, że po uwzględnieniu istotnego pogorszenia dostępności finansowania 

wskutek pandemii COVID-19 w ramach niniejszego badania szacunek luki znacząco wzrósł 

(do 682 mln zł w 2020 r.), przekraczając wartość luki oszacowanej w badaniu Ipopema.  

3.1.3 Zasadność zastosowania instrumentów finansowych 

Instrumenty finansowe w sferze związanej z konkurencyjnością firm sektora MŚP są 

stosowane w Polsce już od ponad 20 lat (pod koniec lat 90-ych powstały pierwsze fundusze 

pożyczkowe, utworzone w ramach programu Banku Światowego ToR#10). Początkowo 

pożyczki były głównie ukierunkowane na wspieranie osób rozpoczynających działalność 

gospodarczą oraz mikroprzedsiębiorców, jednak z biegiem czasu ich zakres stosowania się 

zwiększył (obejmując także małych przedsiębiorców oraz – choć w dość niewielkim stopniu – 

także średnie firmy). Obecnie pożyczki tego typu (a także – choć bardzo w rzadkich 

przypadkach -kredyty bankowe) są oferowane przede wszystkim w ramach regionalnych 

programów operacyjnych, a także na bazie środków własnych funduszy pożyczkowych39. 

Niestety, niewiele było badań próbujących oszacować wartość dodaną tego typu pożyczek 

udzielanych na bazie środków publicznych, przeważnie trafność oferty oceniano na bazie 

badań jakościowych (wywiady z pośrednikami finansowymi i pożyczkobiorcami), a także 

ilościowych (badania wśród pożyczkobiorców). We wszystkich badaniach (podobnie jak i tych 

zrealizowanych w ramach Komponentu 1 niniejszego badania) korzystna ocena pożyczek 

bazowała przede wszystkim (oczywiście słusznie) na dużym zainteresowaniu ofertą 

pożyczkową i korzystnej ocenie oferty pożyczkowej, przekazywanej w ramach badań przez 

pożyczkobiorców. Bardzo rzadko natomiast (co oczywiście wymagało skomplikowanych 

badań kontrfaktycznych) analizowano to, czy oferta pożyczkowa miała faktyczną wartość 

dodaną, czyli czy, w sytuacji, gdyby pożyczki ze środków publicznych nie były dostępne, 

poziom inwestycji badanych firm byłby niższy i czy brak ich dostępności istotnie zmieniłby 

sytuację odpowiednich firm. 

 
39 Olbrzymia większość polskich funduszy pożyczkowych jest zresztą zrzeszona w Polskim Związku Funduszy 
Pożyczkowych, który publikuje coroczne raporty o aktywności funduszy. 
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Jedyne znane nam badanie w tej sferze, z wykorzystaniem metod kontrfaktycznych pochodzi 

z 2013 roku40 i wynika z niego, że efektem skorzystania z pożyczek jest zwiększenie kwoty 

zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wśród pożyczkobiorców, w stosunku do grupy 

kontrolnej. Wbrew pozorom nie jest to wniosek banalny, widać bowiem, że firmy 

korzystające z pożyczek w większym stopniu korzystają z finansowania dłużnego, a nie jest 

tak, że gdyby nie dostępna oferta pożyczkowa, to korzystałyby one w tej samej skali 

z kredytów bankowych. Skorzystanie z pożyczki powodowało też zwiększenie nakładów 

inwestycyjnych o średnio 50 577,7 zł w roku jej udzielenia, w porównaniu do grupy 

kontrolnej. Wyniki tych badań (chociaż nie można wykluczać tego, że wyniki badań 

zrealizowanych obecnie byłyby odmienne) wskazują, że instrumenty dłużne oferowane na 

bazie środków publicznych mają jednak znaczący efekt prorozwojowy i proinwestycyjny. 

3.1.4 Propozycja instrumentów finansowych w perspektywie 2021-2027 

Jeżeli chodzi o propozycje instrumentów finansowych w ramach CP1 dla RPO WM  

2021-2027, to muszą one mieć charakter przybliżony (podobnie jak w przypadku pozostałych 

celów szczegółowych), nie jest bowiem znana alokacja środków europejskich na RPO WM 

2021-2027, podobnie, jak i nie są znane inne szczegółowe parametry nowego RPO w ich 

ostatecznej wersji. Ponieważ – jak zakładamy – województwo małopolskie znajdzie się 

w gronie tzw. regionów słabiej rozwiniętych, wkład krajowy do Programu będzie zapewne 

wynosił 30%, co wynika z projektu Rozporządzenia Ogólnego (art. 102 i 106), chociaż 

nie wiadomo jeszcze jakie będzie ostateczne brzmienie Rozporządzenia. 

Naszym zdaniem, o czym pisaliśmy też w ramach raportu cząstkowego(komponent 1 

badania), instrumenty finansowe w ramach priorytetu inwestycyjnego 3c w ramach 

RPO WM 2014-2020 były odpowiednio skonstruowane. Przede wszystkim jako trafne 

rozwiązanie należy uznać podział alokacji na część dla młodych i bardziej dojrzałych firm41. 

Dzięki niemu młode firmy (alokacja na pożyczki dla nich wyczerpywała się wolniej, a średnie 

pożyczki były niższe) miały zagwarantowany dostęp do finansowania przez bardzo długi czas. 

Naszym zdaniem, takie rozwiązanie jest prawidłowe, gdyż, szczególnie w okresie 

wychodzenia z postpandemicznej recesji, banki mogą być jeszcze bardziej ostrożne, jeżeli 

chodzi o kredytowanie młodych firm. 

W stosunku do pożyczek oferowanych w ramach RPO WM 2014-2020 zaproponowaliśmy 

wprowadzenie pewnych niewielkich zmian: 

• Wydłużenie maksymalnej zapadalności pożyczki do 10 lat, wprawdzie zwiększa 

to ryzyko z nią związane, ale obniża średnią wartość rat, może też spowodować, 

 
40 „Ocena realizacji instrumentów inżynierii finansowej w ramach NSRO 2007-2013. Raport końcowy”, 
Warszawa, marzec 2013, PAG Uniconsult, Taylor Economics na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. 
41 Rozwiązanie to było wprawdzie mocno krytykowane przez pośredników finansowych (powodowało pewne 
problemy realizacyjne po ich stronie), ale wydaje się jednak, że było ono korzystne -  
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że więcej firm będzie miało zdolność kredytową do skorzystania z tego 

instrumentu. 

• Zaproponowaliśmy obniżenie oprocentowania dla najmniejszych pożyczek, 

do 200 tysięcy złotych. Taki mechanizm, zamiast administracyjnych limitów 

(minimalny udział pożyczek o określonej wartości w portfelu), wydaje nam się 

znacznie bardziej efektywny. 

Dodatkowo proponujemy rozważenie wprowadzenie bezzwrotnego komponentu (w formie 

umorzenia części pożyczki lub innej) dla firm w regionie najbardziej poszkodowanych 

w wyniku pandemii COVID-19. Szereg, bogato reprezentowanych w województwie 

małopolskim, branży, zostało bardzo mocno poszkodowanych w wyniku pandemii 

(co potwierdzają zresztą przeprowadzone wywiady). 

Z przeprowadzonych wywiadów wynika, że bardzo się sprawdziła (szczególnie 

po rozszerzeniu katalogu wydatków po wybuchu pandemii COVID-19), finansowana 

ze środków zwróconych z Programu Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013, pożyczka 

na rozwój turystyki, dostępna w 5 województwach Polski Wschodniej. Choć jej parametry 

były zbliżone do innych pożyczek udzielanych ze środków europejskich oraz ze środków 

zwróconych, to, jak się wydaje, wielką zaletą promocyjną tego instrumentu było jej 

skierowanie do sektora turystycznego i gastronomicznego, dzięki czemu zainteresowanie 

ofertą było bardzo wysokie (wydaje się, że instrumenty skierowane do poszczególnych, 

oczywiście szerokich branży, mają duży potencjał sprzedażowy). Naszym zdaniem, w ramach 

RPOWM 2021-2027 nie ma konieczności uruchamiania oddzielnego produktu pożyczkowego, 

ale wzmocnienie „ogólnej” oferty pożyczkowej komponentem bezzwrotnym dla branży 

turystycznej i gastronomicznej. Jest o tyle ważne, ze obecnie dostęp podmiotów z tych 

sektorów do finansowania komercyjnego jest bardzo ograniczony – banki uznają, że 

udzielanie kredytów dla takich firm jest obciążone bardzo wysokim ryzykiem, 

co potwierdzają przeprowadzone wywiady. Dlatego też (choć sytuacja za półtora roku może 

być odmienna) warto uruchamiać instrumenty skierowane do firm z tych sektorów. 

Założenia i doświadczenia, na jakich opieraliśmy się, proponując pierwszy instrument 

(dla młodych firm) były następujące: 

• W stosunku do instrumentu wdrażanego w ramach RPO WM 2014-2020 

obniżyliśmy o połowę maksymalną wartość pożyczki do 500 tysięcy złotych, jak 

wynika z raportu cząstkowego średnia wartość pożyczki udzielanej w okresie 

2014-2020 w ramach poddziałania 3.4.1 wynosiła ok. 125 tysięcy złotych, nie 

proponujemy jednak jeszcze większego obniżenia wartości, aby umożliwić na 

przykład pozyskiwanie pożyczek na wdrażanie wyników prac badawczo-

rozwojowych.  
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• Podwyższyliśmy nieco (o ok. 25%) średnią wartość udzielanej pożyczki, biorąc 

pod uwagę spodziewaną inflację i koniunkturę gospodarczą po zakończeniu 

pandemii. 

• Utrzymaliśmy 10-letnią zapadalność, pozwalającą na ograniczenie wielkości 

spłacanych rat i zwiększających szanse na spełnianie warunku zdolności 

kredytowej przez znaczącą grupę firm. 

• Biorąc pod uwagę udane, ale dość powolne, wdrażanie instrumentu w okresie 

2014-2020 nieco obniżyliśmy proponowaną alokację na instrument. 

• Biorąc pod uwagę przewidywane postpandemiczne problemy z płynnością wśród 

docelowej grupy firm, proponujemy wydłużenie karencji do jednego roku. Takie 

rozwiązanie powinno pozwolić na przynajmniej częściowo spłacanie pożyczki 

z przychodów z finansowanego przedsięwzięcia. 

• Proponujemy, na bazie doświadczeń z okresu 2014-2020 (poza obszarami 

ewentualnych preferencji, których na tym etapie nie proponujemy), 

oprocentowanie na poziomie stopy referencyjnej (obecnie na ogół 1,29%), 

a z kolei, aby preferować udzielanie pożyczek o mniejszej wartości, dla pożyczek 

do 200 tysięcy złotych 50% stopy referencyjnej (zgodnie z rekomendacjami 

zawartymi w raporcie cząstkowym). 

W przypadku pożyczek dla firm działających powyżej 24 miesięcy, założenia były zbliżone, 

z wyjątkiem następujących obszarów: 

• Znacznie bardziej podnieśliśmy (o ok. 60%) wartość przeciętnej pożyczki. 

Jak wynika z wywiadów jakościowych i naszych analiz, firmy w okresie post-

COVID-19 firmy mogą być bowiem zainteresowane pozyskiwaniem znacznie 

większych wartościowo pożyczek, aby realizować inwestycje „zamrożone” 

w 2020 roku i pierwszej połowie 2021 roku. 

• Wyraźnie (z powyższego powodu oraz bardzo dużego zainteresowania 

instrumentem w okresie 2014-2020) podnieśliśmy alokację na instrument.  

Poniżej prezentujemy fiszki obu proponowanych instrumentów. 

Wskaźniki w przypadku poniższej i kolejnych fiszek były wybierane z przekazanego przez 

Zamawiającego projektu wspólnej listy wskaźników kluczowych (WLWK)42. 

Poniżej podajemy też zasady wyliczania efektu dźwigni. Zgodnie z art. 2 pkt. 22 projektu 

Rozporządzenia Ogólnego „efekt dźwigni” oznacza kwotę finansowania podlegającego 

zwrotowi przekazywaną kwalifikującym się ostatecznym odbiorcom, podzieloną przez kwotę 

wkładu z funduszy. W naszych wyliczeniach nie uwzględnialiśmy kosztów zarządzania.  

 
42 Wspólna lista wskaźników kluczowych (WLWK) w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
(EFRR), Funduszu Spójności (FS) oraz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST), Departament Strategii 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 
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Z kolei wartość dodana (value added) jest wyliczana podobnie jak dźwignia, przy czym 

w liczniku ułamka wartość przekazanego finansowania jest powiększana o ewentualny wkład 

ostatecznego odbiorcy w finansowany projekt. Warto dodać, że ewentualne wymaganie 

wkładu własnego do projektu finansowanego pożyczką powinno zależeć od polityki 

poszczególnych pośredników finansowych. Trzena  też zaznaczyć, że, zgodnie z projektami 

stosownych regulacji, wkład ostatecznego odbiorcy do projektu finansowanego za pomocą 

instrumentu finansowego, nie jest traktowany jako wkład krajowy. 

Dla wszystkich instrumentów (w ramach wszystkich analizowanych CP) przyjęliśmy 10% 

udział własny pośrednika finansowego (wkład krajowy), podobnie jak w okresie 2014-2020, 

wyższy udział pośrednika finansowego wydaje nam się bardzo mało realny, a zakładane 10% 

można osiągnąć dzięki rozliczaniu wkładu krajowego na poziomie całej osi priorytetowej. 

Jako uzasadnienie takiego poziomu wkładu krajowego można wskazać następujące 

argumenty: 

• Już w raporcie cząstkowym, na podstawie wywiadów, sygnalizowaliśmy, że dla 

olbrzymiej większości pośredników finansowych wniesienie znaczącego wkładu 

własnego jest bardzo znaczącym wyzwaniem, szczególnie, jeżeli, tak jak w 

okresie 2014-2020, jest on oprocentowany na poziomie identycznym z 

oprocentowaniem pożyczki, czyli przeważnie znacznie poniżej oprocentowania 

rynkowego. 

• Przedstawiciele pośredników w wywiadach przeważnie nie precyzowali, jaki 

wkład byłby dla nich możliwy do wniesienia w okresie 2021-2027, nie znając 

konkretnych parametrów planowanych instrumentów finansowych, a także 

innych dostępnych instrumentów finansowych (na przykład z rewolwingu 

środków 2014-2020). Tam, gdzie byli skłonni wstępnie oceniać swoje możliwości 

do wnoszenia wkładu własnego wstępnie szacowali, że ich maksymalne 

możliwości sięgają do 5-10% wartości projektu. 

• Podobne wnioski można wyciągnąć z lektury corocznego raportu Polskiego 

Związku Funduszy Pożyczkowych. W poszczególnych raportach wskazywano 

wielokrotnie na problemy funduszy pożyczkowych, związane z wnoszeniem 

wkładu własnego. W ostatnim dostępnym43 raporcie wskazywano, że średni 

wymagany wkład własny w zorganizowanych w ramach wszystkich RPO 

przetargów na pośredników finansowych wynosił średnio 11,27% (był więc 

bardzo zbliżony do 10%)44. 

• Średni wkład własny pośredników finansowych w umowach podpisanych do 

9 lipca 2020 roku z pośrednikami finansowymi w ramach RPO WM 2014-2020 

 
43 „Fundusze pożyczkowe w Polsce. Raport 2019”, Polski Związek Funduszy Pożyczkowych, Warszawa 2020. 
44 Naturalnie, chodzi o warunek uczestnictwa w przetargu, często dodatkowo za pomocą odpowiednich 
kryteriów nagradzano wnoszenie wyższego wkładu własnego. 
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wynosił 11,8%45, był więc stosunkowo zbliżony do 10% (część oferowanego 

wkładu własnego była zapewne oferowana w celu otrzymania dodatkowych 

punktów podwyższających ocenę w ramach przeprowadzonego przetargu). 

Tabela 9.  Fiszka instrumentu - pożyczki na zwiększenie konkurencyjności sektora MŚP 

dla firm działających do 24 miesięcy  

CP1 Pożyczki na zwiększenie konkurencyjności sektora MŚP dla firm 

działających do 24 miesięcy 

Cel instrumentu:  Zmniejszenie luki finansowej oraz efekt zachęty do realizacji 

projektów inwestycyjnych przez młode firmy 

Wielkość 

jednostkowej 

transakcji  

Od:  Do:  Ew. karencja Zapadalność:  

- 500 tysięcy 

złotych 

Do 12 

miesięcy w 

spłacie rat 

kapitałowych 

max. 10 lat 

Finanse i wskaźniki 

Planowane do udzielenia pożyczki:  400 

Przeciętna pożyczka:  150 tys. zł.  

Alokacja na IF (wkład RPO WM):  53,57 mln zł  

Przybliżone koszty zarządzania (zakładamy 

szacunkowo 8%kwoty wkładu RPO WM) 

4,28 mln zł 

Razem alokacja RPO na IF (bez wkładu własnego 

pośrednika finansowego): 

57,85 mln zł  

Razem alokacja RPO na IF (z wkładem własnym 

pośrednika finansowego): 

64,29 mln zł 

Razem alokacja RPO na IF (bez kosztów 

zarządzania): 

60,0 mln zł 

Typy finansowanych projektów i ew. demarkacja ze wsparciem bezzwrotnym 

Wszelkie projekty inwestycyjne i rozwojowe. 

Możliwość sfinansowania wydatków obrotowych 

zgodnie z wytycznymi KE. 

Dla podmiotów działających w branżach najbardziej 

poszkodowanych w wyniku pandemii COVID-19 

możliwość uzyskania wsparcia bezzwrotnego w 

wysokości do 15% kwoty pożyczki pod warunkiem 

przeznaczenia tych środków na wydatki inwestycyjne 

i rozwojowe oraz terminowego spłacania pożyczki,  

w formie jej częściowego umorzenia lub dotacji 

przeznaczonej na finansowane wybranych kosztów 

projektu. 

Preferencje i grupa docelowa 

Odbiorcy ostateczni: MŚP o okresie działania nie przekraczającym 24 

miesięcy 

Oprocentowanie i inne opłaty: Dla pożyczek o wartości do 200 tysięcy złotych – 50% 

odpowiedniej stopy referencyjnej KE. 

Dla pożyczek o wartości powyżej 200 tysięcy złotych 

 
45 Dane Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, obliczenia własne. 
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CP1 Pożyczki na zwiększenie konkurencyjności sektora MŚP dla firm 

działających do 24 miesięcy 

stopa referencyjna KE lub 150% stopy referencyjnej 

KE (do decyzji przez IZ RPO WM). 

Zabezpieczenia: Możliwie małe wymagania, trudno jednak tę kwestię 

sformalizować. 

Inne wymogi i preferencje: Obniżone wymagania, co do zdolności kredytowej, 

minimalne do wkładu własnego odbiorcy 

ostatecznego46, uproszczona dokumentacja 

przeznaczenia pożyczki; 10% wkładu pośrednika 

finansowego. 

Kryteria wyboru projektów: Brak specyficznych kryteriów 

Dźwignia (efekt mnożnikowy):* 1,11 

Wartość dodana 1,22  

Wskaźniki produktu 

Założenia i komentarze: 

Dobór wskaźników wynika z ich adekwatności do typów projektów finansowanych za pomocą danego 

instrumentu, a także adekwatności do danego celu szczegółowego.  

W przypadku oszacowania wartości wskaźników kierowaliśmy się przede wszystkim doświadczeniami we 

wdrażaniu zbliżonych instrumentów finansowych w ramach RPO WM 2014-2020 oraz innych regionalnych 

programów operacyjnych. Staraliśmy się też szacować wartość wskaźników ostrożnie (konserwatywnie). 

Wskaźnik nowych przedsiębiorstw dotyczy firm o okresie działania poniżej 3 lat, z definicji zatem wszystkie 

firmy korzystające z tego instrumentu powinny go spełnić. 

Enterprises supported (of which: micro, small, 

medium, large) 

340 (326/14/0/0)47 

Enterprises supported by financial instruments 340 

New enterprises supported 340 

Wskaźniki rezultatu 

Założenia i komentarze: Przyjęte założenia są zbliżone do tych dla wskaźników produktu, z kolei liczba firm 

nadal istniejących w rok od udzielenia wsparcia jest mocno szacunkowa, prawdopodobnie będzie ona 

znacznie wyższa, ale ze względu na zdarzenia niespodziewane (typu pandemia COVID-19) wolimy ją 

oszacować na tym poziomie. 

Wskaźnik: Wartość docelowa: 

Wartość inwestycji prywatnych uzupełniających 

wsparcie publiczne – instrumenty finansowe 

6 000 000 PLN48 

 
46 Do obliczeń wartości dodanej przyjęto 10%, ale dopuszczamy sytuację, że wkład własny może nie być 
wymagany, wszystko zależy od polityki pożyczkowej danego pośrednika finansowego. 
47 Wskaźnik wyliczony na podstawie doświadczeń z wdrażania Poddziałania 3.4.1 RPO WM, w którym 
mikroprzedsiębiorcy stanowili 96% liczby ostatecznych odbiorców, a mali przedsiębiorcy 4%. 
48 Wskaźnik relacji wartości inwestycji prywatnych do udzielonych pożyczek, wyliczony na podstawie danych z 

raportu cząstkowego dotyczących RPO WM 2014-2020 (wartość inwestycji prywatnych = 4,31 mln PLN do 
wartości udzielonych pożyczek  =34,1 mln zł) wynosił on 12,7%, ostrożnościowo zaokrągliliśmy go w dół do 10% 
i w ten sposób otrzymaliśmy kwotę 6 milionów złotych. 
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CP1 Pożyczki na zwiększenie konkurencyjności sektora MŚP dla firm 

działających do 24 miesięcy 

New enterprises surviving in the market 27249 

Źródło: Opracowanie własne. 

Tabela 10.  Fiszka instrumentu – pożyczki na zwiększenie konkurencyjności sektora MŚP 

dla firm działających powyżej  24 miesięcy  

CP1 Pożyczki na zwiększenie konkurencyjności sektora MŚP dla firm 

działających powyżej 24 miesięcy 

Cel instrumentu:  Zmniejszenie luki finansowej oraz efekt zachęty do realizacji 

projektów inwestycyjnych przez dojrzałe firmy 

Wielkość 

jednostkowej 

transakcji  

Od:  Do:  Ew. karencja Zapadalność:  

- 1 mln zł  Do 12 

miesięcy w 

spłacie rat 

kapitałowych 

max. 10 lat 

Finanse i wskaźniki 

Planowane do udzielenia pożyczki:  900 

Przeciętna pożyczka:  300 tys. zł.  

Alokacja na IF (wkład RPO WM):  241,07 mln zł  

Przybliżone koszty zarządzania (zakładamy 

szacunkowo 8%kwoty wkładu RPO WM) 

19,28 mln zł 

Razem alokacja RPO na IF (bez wkładu własnego 

pośrednika finansowego): 

260,36 mln zł  

Razem alokacja RPO na IF (z wkładem własnym 

pośrednika finansowego): 

289,29 mln zł 

Razem alokacja RPO na IF (bez kosztów 

zarządzania): 

270,0 mln zł 

Typy finansowanych projektów i ew. demarkacja ze wsparciem bezzwrotnym 

Wszelkie projekty inwestycyjne i rozwojowe. 

Możliwość sfinansowania wydatków obrotowych 

do wysokości 50% kwoty pożyczki. 

Dla podmiotów działających w branżach najbardziej 

poszkodowanych w wyniku pandemii COVID-19 

możliwość uzyskania wsparcia bezzwrotnego w 

wysokości do 15% kwoty pożyczki pod warunkiem 

przeznaczenia tych środków na wydatki inwestycyjne 

i rozwojowe oraz terminowego spłacania pożyczki,  

w formie jej częściowego umorzenia lub dotacji 

przeznaczonej na finansowane wybranych kosztów 

projektu. 

 
49 Ten wskaźnik jest bardzo trudny do oszacowania, ze względu na to, że o wsparcie mogą aplikować zarówno 
firmy świeżo założone, pod koniec pierwszego roku działalności, jak i pod koniec drugiego roku. Wskaźnik 
pokazuje zaś współczynnik „przeżycia” takich firm po roku od udzielenia pożyczki. Biorąc pod uwagę, że są to 
firmy ocenione przez pośrednika finansowego, dysponujące zdolnością kredytową, oceniamy, że współczynnik 
przeżywalności będzie wynosić co najmniej 80%, co jest bardzo konserwatywnym szacunkiem. 
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CP1 Pożyczki na zwiększenie konkurencyjności sektora MŚP dla firm 

działających powyżej 24 miesięcy 

Preferencje i grupa docelowa 

Odbiorcy ostateczni: MŚP o okresie działania powyżej 24 miesięcy 

Oprocentowanie i inne opłaty: Dla pożyczek o wartości do 200 tysięcy złotych – 

50% odpowiedniej stopy referencyjnej KE. 

Dla pożyczek o wartości powyżej 200 tysięcy złotych 

stopa referencyjna KE lub 150% stopy referencyjnej 

KE (do decyzji przez IZ RPO WM). 

Zabezpieczenia: Możliwie małe wymagania, trudno jednak tę 

kwestię sformalizować. 

Inne wymogi i preferencje: Obniżone wymagania, co do zdolności kredytowej, 

minimalne do wkładu własnego odbiorcy 

ostatecznego50, uproszczona dokumentacja 

przeznaczenia pożyczki; 10% wkładu pośrednika 

finansowego. 

Kryteria wyboru projektów: brak specyficznych kryteriów 

Dźwignia (efekt mnożnikowy):* 1,11 

Wartość dodana 1,22  

Wskaźniki rezultatu 

Założenia i komentarze: 

Dobór wskaźników wynika z ich adekwatności do typów projektów finansowanych za pomocą danego 

instrumentu, a także adekwatności do danego celu szczegółowego. W przypadku oszacowania wartości 

wskaźników kierowaliśmy się przede wszystkim doświadczeniami we wdrażaniu zbliżonych instrumentów 

finansowych w ramach RPO WM 2014-2020 oraz innych regionalnych programów operacyjnych. Staraliśmy 

się też szacować wartość wskaźników ostrożnie (konserwatywnie).  

Wskaźnik: Wartość docelowa: 

Enterprises supported (of which: micro, small, 

medium, large 

675 (506/149/20/0) 51 

Enterprises supported by financial instruments 675 

New enterprises supported52 10 

Wskaźniki rezultatu 

Założenia i komentarze: 

Wskaźnik: Wartość docelowa: 

 
50 Do obliczeń wartości dodanej przyjęto 10%, ale dopuszczamy sytuację, że wkład własny może nie być 
wymagany. 
51 Wskaźnik wyliczony na podstawie doświadczeń z wdrażania Poddziałania 3.4.2 RPO WM, w którym 
mikroprzedsiębiorcy stanowili 75% ostatecznych odbiorców, mali przedsiębiorcy 22%, a średni przedsiębiorcy 
3%. 
52 Wskaźnik opcjonalny i mocno szacunkowy, podobnie jak odpowiadający mu wskaźnik rezultatu, nie 
dysponujemy bowiem danymi ile przedsiębiorstw o czasie działania pomiędzy 2 i 3 lat i korzystało z pożyczek w 
ramach RPO WM 2014-2020. 
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CP1 Pożyczki na zwiększenie konkurencyjności sektora MŚP dla firm 

działających powyżej 24 miesięcy 

Wartość inwestycji prywatnych uzupełniających 

wsparcie publiczne – instrumenty finansowe 

54 000 000 PLN53 

New enterprises surviving in the market 754 

Źródło: Opracowanie własne. 

Odrębną kwestią pozostaje ewentualna zasadność uruchomienia w ramach RPO WM 2021-

2027 instrumentów poręczeniowych/gwarancyjnych. Biorąc pod uwagę to, że zasady ich 

wdrażania będą zapewne zbliżone do tych obowiązujących w okresie 2014-2020 

nie rekomendujemy ich wdrażania ze środków RPO WM 2021-2027. 

Zdecydowanie natomiast rekomendujemy wspieranie działalności poręczeniowej 

ze środków zwróconych z poprzednich RPO WM 2007-2013 i 2014-2020, zasady 

wykorzystania tych środków są znacznie bardziej elastyczne, a ponadto nie ma limitów 

czasowych wykorzystania tych środków. Przygotowując te instrumenty proponujemy: 

• Utrzymać wsparcie w formie reporęczenia. 

• Dopuścić możliwość objęcia reporęczeniem szerokiej palety produktów 

poręczeniowych, takich jak poręczenia kredytów i pożyczek, wadiów 

przetargowych, należytego wykonania umowy etc. 

• Dopuścić możliwość poręczania pożyczek udzielanych ze środków publicznych, 

w tym oprocentowanych preferencyjnie (w okresie 2014-2020 nie było takiej 

możliwości55). Naturalnie, można dyskutować, czy otwarcie takiej możliwości 

powinno mieć charakter maksymalnie szeroki, czy też ograniczony do wybranych 

produktów, na przykład pożyczek o relatywnie najmniejszej wartości lub dla 

najmłodszych firm. 

• Przewidzieć odpowiednio długi czas na budowę portfela poręczeń. 

 
53 Wskaźnik relacji wartości inwestycji prywatnych do udzielonych pożyczek, wyliczony na podstawie danych z 

raportu cząstkowego (wartość inwestycji prywatnych = 66,58 mln PLN do wartości udzielonych pożyczek =200,3  
mln zł) wynosił 33,2%, ostrożnościowo zaokrągliliśmy go w dół do 20% i w ten sposób otrzymaliśmy kwotę 54 
milionów złotych. 
54 Ze względu na to, że bardzo trudno jest oszacować jaka część firm o okresie działalności między 2, a 3 latami 
(tylko takie ‘new enteprises’ będą mogły skorzystać ze wsparcia w ramach tego instrumentu) zakończy 
działalność w ciągu roku od udzielenia pożyczki, przyjęliśmy bardzo ostrożny współczynnik 70% przeżywalności, 
szczególnie ze względu na bardzo niskie liczebności firm. 
55 Na pewno nie można było i nie będzie także w okresie 2021-2027 poręczać na bazie środków Polityki 
Spójności pożyczek udzielanych z tego samego źródła. Można natomiast łączyć pożyczki i poręczenia oferowane 
ze środków z poprzedniej perspektywy z tymi z perspektywy aktualnej, przy poszanowaniu przepisów 
dotyczących pomocy publicznej – to, że w okresie2014-2020 MRFPK nie poręczał na bazie środków MFR 
pożyczek oferowanych w ramach RPO WM 2014-2020 wynikało z decyzji UMWM, a nie realnych ograniczeń 
prawnych. Naszym zdaniem warto rozważyć odejście od tej praktyki i rozważyć możliwość łączenia np. dla 
pożyczek zaciąganych przez młode firmy, które mogą mieć problemy z zabezpieczeniami. 
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3.2 Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej oraz wdrożeń 

3.2.1 Diagnoza problemu 

Wspieranie działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej (oraz wdrożeń) 

przedsiębiorstw sektora MŚP stanowi ważny element interwencji publicznej, zarówno 

w ramach programów krajowych, jak i regionalnych. Ten kierunek interwencji związany jest 

z koniecznością podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw opartej na innowacyjności, 

której podstawę stanowić mogą rezultaty działalności badawczo-rozwojowej. Wciąż bowiem 

innowacyjność polskiej gospodarki jest oceniana jako niska na tle innych krajów Unii 

Europejskiej56. Warto przy tym zauważyć, iż sytuacja w tym zakresie w polskim sektorze 

przedsiębiorstw ulega stopniowej poprawie, co dobrze obrazują statystyki. Mianowicie, 

lata 2014-2018 cechowały się wzrostem wskaźników, obrazujących aktywność badawczo-

rozwojową przedsiębiorstw. Znacząco (+66%) wrosła liczba podmiotów aktywnych w sferze 

działalności B+R. W niewiele mniejszej skali (+59%) wzrosły nakłady krajowe brutto 

na działalność B+R. Niższa była natomiast dynamika relacji nakładów krajowych brutto 

na działalność B+R (GERD - gross domestic expenditure on research and development) do PKB 

– wzrost o 29% (z 0,94% do 1,21%). W analizowanym czasie widoczny był niemal stały wzrost 

nakładów (z wyjątkiem roku 2016, co zapewne wynikało z wygaśnięcia finansowania 

ze środków UE w okresie pomiędzy granicznymi okresami perspektyw finansowych 

programowania unijnego). 

Tabela 11. Podmioty w działalności B+R i ich nakłady na B+R w latach 2014-2018 r.  

Wyszczególnienie 2014 2015 2016 2017 2018 

Nakłady krajowe brutto na działalność B+R 
(GERD) w mln zł (ceny bieżące) 

16 168 18 061 17 943 20 578 25 648 

Relacja nakładów krajowych brutto na 
działalność B+R (GERD) do PKB (%) 

0,94 1,00 0,97 1,03 1,21 

Liczba podmiotów w działalności B+R 3 474 4 427 4 871 5 102 5 779 

Źródło: Raport „Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2018 r.”, Główny Urząd Statystyczny, Urząd 

Statystyczny w Szczecinie, Warszawa, Szczecin 2019. 

W grupie 5 779 podmiotów aktywnych w działalności B+R tylko 23% stanowiły jednostki 

o zatrudnieniu do 9 osób (mikroprzedsiębiorstwa). Kategoria przedsiębiorstw małych (10-49 

pracowników) stanowiła udział 28%, zaś największy odsetek przypadał na przedsiębiorstwa 

średnie. Przedsiębiorstwa wykazujące zatrudnienie powyżej 249 osób stanowiły około 20% 

podmiotów aktywnych badawczo-rozwojowo.  

Jeśli chodzi o rozkłady regionalne, to w Polsce wyróżnia się województwo mazowieckie. 

Przedsiębiorstwa zlokalizowane w tym województwie stanowią około 20% aktywnych 

podmiotów niefinansowych, blisko 25% wszystkich podmiotów aktywnych w działalności B+R 
 

56 European Innovation Scoreboard 2020.  
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oraz aż 37% ponoszonych nakładów na działalność B+R. Warto zauważyć na bardzo wysoką 

(drugą) pozycję województwa małopolskiego pod względem poniesionych nakładów 

na działalność badawczo-rozwojową (Wykres 16). 

Wykres 16.  Regionalny rozkład liczby przedsiębiorstw niefinansowych, podmiotów 

prowadzących działalność B+R oraz nakładów wewnętrznych na B+R 

(realizowanych przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność B+R) – w 2018 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS nt. podmiotów niefinansowych (BDL GUS, dostęp w dniu 

13.08.2020) oraz raportu „Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2018 r.”, Główny Urząd Statystyczny, 

Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa, Szczecin 2019. 

Potrzeby wspierania rozwoju działalności badawczo-rozwojowej, w programowaniu wsparcia 

realizowanego w oparciu o środki unijne (w okresie 2014-2020), znalazły odzwierciedlenie 

zarówno w regionalnych programach operacyjnych, jak i wiodącym w tym zakresie 

8,0%

4,6%

4,2%

2,4%

6,0%

9,4%

19,3%

2,0%

4,0%

2,4%

6,6%

10,9%

2,5%

2,8%

10,2%

4,7%

7,6%

6,0%

4,2%

1,3%

5,1%

10,0%

24,3%

2,1%

5,8%

2,3%

5,9%

10,8%

2,0%

2,1%

8,7%

1,8%

7,5%

2,4%

3,1%

0,9%

4,7%

14,4%

37,0%

1,1%

3,6%

1,3%

6,8%

7,3%

1,1%

1,2%

6,1%

1,7%

dolnośląskie

kujawsko-pomorskie

lubelskie

lubuskie

łódzkie

małopolskie

mazowieckie

opolskie

podkarpackie

podlaskie

pomorskie

śląskie

świętokrzyskie

warmińsko-mazurskie

wielkopolskie

zachodniopomorskie

Struktura liczby firm niefinansowych
Struktura liczby podmiotów w działalności B+R
Struktura nakładów wewnętrznych na działalność B+R (podmiotów w działalności B+R)



 

 

  65 

 

(krajowym) Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój (PO IR). Istotną kwestię stanowią 

natomiast formy, w których przewidziano transfer wsparcia – obecnie dominującą z nich jest 

wsparcie udostępniane w formie bezzwrotnej, która zdecydowanie przeważa, zarówno na 

szczeblu regionalnym, jak i w programie krajowym (przykładowo, w PO IR alokacja 

przewidziana na finansowanie działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej w formie 

instrumentów finansowych wyniosła nieco ponad 10% łącznej alokacji programu57). 

W związku rozkładem wsparcia w podziale na jego formy (wsparcie bezzwrotne 

vs. instrumenty finansowe) oraz uwzględniając cele niniejszego opracowania, kluczowe 

zagadnienie na przyszłość stanowi ocena zasadności wspierania działalności B+R+I w formie 

instrumentów finansowych, organizowanych i wdrażanych na szczeblu regionalnym 

(tj. w ramach przyszłej edycji RPO WM).  

Istotne w tym przypadku pytanie, dotyczy kwestii zastępowalności wsparcia w formie 

bezzwrotnej wsparciem dystrybuowanym w formie instrumentów finansowych – w sferze 

działalności badawczo-rozwojowej oraz wdrożeń jej wyników. Bezsprzecznie bowiem, 

wdrażanie wsparcia w formie instrumentów finansowych niesie ze sobą wiele korzyści 

(m.in. umożliwia rewolwing środków oraz podnosi efektywność wykorzystania wsparcia, 

wynikającą z charakteru zwrotnego instrumentów finansowych). Z drugiej strony pojawia się 

kwestia specyfiki projektów badawczo-rozwojowych i innowacyjnych, którą stanowi przede 

wszystkim wysokie ryzyko, a czasami wręcz niepewność wyników takich prac i możliwości ich 

dalszej komercjalizacji. Uwzględniając ten ostatni element, oczywistym staje się, że formy 

bezzwrotne wsparcia mają również określone zalety – szczególnie, jeśli chodzi 

o finansowanie przedsięwzięć badawczo rozwojowych, co do zasady bardzo ryzykownych. 

Odpowiedź na to pytanie powinna odwoływać się do doświadczeń obecnego okresu 

programowania, obrazujących funkcjonowanie instrumentów finansowych jako form 

transferu wsparcia w tej dziedzinie. 

3.2.2 Dostępność alternatywnych źródeł wsparcia i dotychczasowa interwencja 

Jak dotąd interwencja w sferze wspierania działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej 

przedsiębiorstw oraz wdrożeń wyników takiej działalności koncentruje się na instrumentach 

bezzwrotnych. W okresie programowania 2014-2020 wsparcie tego typu oferowane jest na 

szeroką skalę w działaniach wspierających, realizowanych w ramach Celu tematycznego 1. 

Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych (przede wszystkim chodzi tu o 1. Oś 

priorytetową Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój58, a także wsparcie dotacyjne, 

również dostępne w ramach tej osi, realizowane w ramach regionalnych programów 

operacyjnych – choć w różnej skali, ale dostępne w ramach każdego RPO). Dobry przykład 

stosunkowo szerokiego wspierania działalności badawczo-rozwojowej i wdrożeń w formie 

 
57 „Ewaluacja systemu realizacji instrumentów finansowych w ramach POIR”, PAG Uniconsult, Taylor 
Economics, Warszawa 2019, str. 24-34 (prezentuje podział alokacji na instrumenty finansowe w układzie osi 
priorytetowych programu: OP1, OP2 i OP3). 
58 W szczególności działania wspierające realizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 
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bezzwrotnej stanowi małopolski Regionalny Program Operacyjny (RPO WM 2014-2020), 

w którym realizowana jest wiązka działań wspierających, skoncentrowana w 1. Osi 

priorytetowej programu pn. „Gospodarka wiedzy”, uwzględniającej całą wiązkę interwencji 

w sferze B+R objętej: Poddziałaniem 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw 

(typ projektu A i B), 1.2.2 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw oraz 1.2.3 

Bony na innowacje (różne typy projektów). 

3.2.3 Doświadczenia w stosowaniu instrumentów finansowych 

W sferze stosowania instrumentów finansowych w obszarze działalności B+R+I i wdrożeń 

w okresie programowania 2014-2020, instrumenty wsparcia na szczeblu krajowym 

skoncentrowały się na formach kapitałowych (programy wsparcia inwestorów kapitałowych 

– funduszy VC, realizowane przez PFR Ventures59) lub gwarancyjnych (przede wszystkim 

„Fundusz gwarancyjny wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw”, realizowany w ramach 

poddziałania 3.2.3 PO IR; instrument ten oferowany jest pod nazwą handlową Gwarancja 

Biznesmax) – głównie w sferze pozyskiwania kapitału z kredytów bankowych służących 

wdrażaniu wyników działalności badawczo-rozwojowej (nabywanych lub wypracowywanych 

samodzielnie przez przedsiębiorstwa)60. Gwarancje Biznesmax obejmują maksymalnie 80% 

kapitału kredytu, którego wielkość maksymalna to równowartość 2,5 mln euro. Z punktu 

widzenia odbiorcy ostatecznego, szczególną cechą tego instrumentu jest możliwość 

uzyskania refundacji odsetek płaconych za zagwarantowany kredyt, dostępna w okresie 

trzech lat od uruchomienia kredytu (dla kredytów udzielonych do końca 2021 r.). Zdolność 

 
59 Paleta całego mechanizmu wsparcia wdrażanego przez PFR Ventures obejmuje pięć instrumentów: PFR 
Starter, PFR Biznest, PFR Otwarte Innowacje, PFR KOFFI i PFR NCBR CVC (instrumenty przedstawiamy bliżej 
w załączniku 1 do raportu). Obecnie (stan na 30.06.2020 r., dane MFiPR), po weryfikacji pierwotnie 
zaprogramowanego wsparcia, alokacja ze środków unijnych na te instrumenty wynosi ok. 3,2 mld zł. Jeśli 
chodzi o zaangażowanie tej alokacji to wynosi ono ok. 43% (alokacja odzwierciedlona w umowach 
z pośrednikami finansowymi – funduszami VC) – zaangażowanie to przekłada się na 70 inwestycji w spółki, 
opiewających (środki wypłacone odbiorcom ostatecznym – celom inwestycyjnym) na ok. 8% środków 
zakontraktowanych z pośrednikami finansowym. Dane te pokazują pewne przyśpieszenie w realizacji 
wszystkich instrumentów, jednak wciąż tempo to nie jest satysfakcjonujące. Opisywane tu instrumenty 
finansowe – na poziomie pośredników finansowych – służą przede wszystkim finansowaniu przedsięwzięć 
innowacyjnych z dużym potencjałem rozwojowym. Zależnie od strategii pośrednika (funduszu VC) środki 
inwestowane w spółki VC służyć mogą również finansowaniu działalności badawczo-rozwojowej, przy czym 
w praktyce większość inwestycji związana jest z procesami wdrożeniowymi. Ponadto, w ramach poszczególnych 
instrumentów, oferowane są rozmaite wielkości wejść kapitałowych, oscylujące od poziomu 4 mln zł (PFR 
Starter, PFR Biznest) aż do wielkości 60 mln zł (lub więcej) (PFR Otwarte innowacje, PFR KOFFI, PFR NCBR CVC). 
60 Oferta Gwarancji Biznesmax jest dwuwariantowa. W pierwszym wariancie gwarantowanym kredytem 
finansowane mogą być projekty służące wdrożeniu innowacji, przy czym wymagane jest, aby innowacja miała 
formę prawa własności przemysłowej lub badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych lub 
nieopatentowanej wiedzy technicznej. W drugim wariancie gwarancja obejmować może projekty 
inwestycyjnie, realizowane przez przedsiębiorcę spełniającego co najmniej jedno z piętnastu kryteriów 
podmiotowych. Kryteria te nawiązują do innowacyjności przedsiębiorstwa, a część z nich może 
ukierunkowywać gwarancje na przedsiębiorstwa prowadzące działalność B+R, np.: (wnioskodawca) zgłosił do 
ochrony lub posiada prawa wyłączne w zakresie wynalazku objętego ochroną patentową, posiada status 
centrum badawczo-rozwojowego lub też posiada funkcjonujący dział badawczo-rozwojowy, w którym 
zatrudniony jest personel badawczy.  
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gwarancyjna funduszu wynosi ok. 2,22 mld zł (gwarancje o tej wartości powinny być 

udzielone do końca 2023 r.). 

Należy także dodać, że instrumenty kapitałowe ukierunkowane na finansowanie działalności 

B+R, a szczególnie innowacyjnej, pojawiły się także na szczeblu regionalnym, jednak ich skala 

(zdolność inwestycyjna) jest bardzo niewielka w porównaniu z instrumentami 

finansowanymi na szczeblu krajowym. Są to instrumenty o niskiej kapitalizacji, pochodzącej 

ze środków publicznych regionalnych programów operacyjnych (występują w sześciu 

programach – pomorskim, kujawsko-pomorskim, podlaskim, lubelskim, warmińsko-

mazurskim i zachodniopomorskim). W przypadku niektórych z nich występowały długotrwałe 

problemy z wyborem pośrednika finansowego (niskie zainteresowanie – np. 

w województwie pomorskim – wynikające głównie z delimitacji terytorialnej inwestycji, 

ograniczonej do obszaru województwa pomorskiego, co ogranicza możliwość przyciągania 

inwestorów, co do zasady zainteresowanych udziałem w finansowaniu funduszu, który 

pozyskuje interesujące, posiadające potencjał rozwojowy projekty, niezależnie od ich 

lokalizacji). 

W obecnym okresie programowania, próby realizacji wsparcia w formie instrumentów 

finansowych (dłużnych) na finansowanie działalności B+R wraz z komponentem 

wdrożeniowym, podejmowane były bardzo rzadko. Jednocześnie, obecnie powiedzieć 

można, że doświadczenia te nie wypadają korzystnie. Przypadki uruchomienia takich 

instrumentów wystąpiły w dwóch RPO – kujawsko-pomorskim oraz pomorskim. 

• W województwie kujawsko-pomorskim uruchomiono „Pożyczkę B+R”, 

w wysokości do 2 milionów złotych, udzielaną na okres do 8 lat (pożyczki 

oferowane były od 2018 r. przez Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy  

Sp. z o.o. w konsorcjum z Kujawsko-Pomorską Agencją Innowacji Sp. z o.o.). 

W instrumencie tym przewidziano niewielką alokację w wysokości 18 mln zł 

z możliwością jej zwiększenia o 100%. Pożyczka ta skierowana była do 

przedsiębiorstw planujących realizację projektów wyłącznie w ramach 

inteligentnych specjalizacjach województwa kujawsko-pomorskiego. Pożyczka 

przeznaczona była na finansowanie przedsięwzięć znajdujących się 

w późniejszych etapach gotowości technologicznej (etapy 7-9) – z wyłączeniem 

finansowania wydatków wdrożeniowych. Niestety instrument ten nie spotkał się 

z zainteresowaniem. Do końca 2018 r., pomimo intensywnych działań 

promocyjnych (w tym promocji bezpośredniej) nie udało się udzielić żadnej 

pożyczki. Zdaniem pośrednika, brak zainteresowania tym instrumentem 

wynikał z jego niedostosowania do ryzyka prowadzenia działalności badawczo-

rozwojowej, jak również z potencjalnych problemów z zabezpieczeniem 

finansowania. W rezultacie, w kolejnym roku zrezygnowano z oferowania tego 

instrumentu. 
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• W województwie pomorskim nadal (od 2018 r.) oferowana jest „Pożyczka na 

innowacje” (limit pożyczkowy, którym dysponuje pośrednik finansowy (TISE) 

wynosi 60 mln zł + 100% prawa opcji). W tym przypadku oferowane są pożyczki 

w wysokości do 5 mln zł i na okres do 10 lat. Pożyczki służą finansowaniu 

projektów MŚP wpisujących się w dziedziny Inteligentnych Specjalizacji Pomorza. 

W ramach instrumentu finansowane są przedsięwzięcia B+R (w tym 

przedsięwzięcia kontynuacyjne, dla przedsiębiorstw wspartych uprzednio 

w formie wejść kapitałowych), znajdujące się na różnych etapach gotowości 

technologicznej (co do zasady 7-9 poziom, nie wykluczając jednak etapów 

wcześniejszych), służące opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych 

produktów i procesów produkcyjnych. Chodzi tu o przedsięwzięcia zmierzające 

do wdrożenia wyników prac B+R do działalności gospodarczej poprzez 

finansowanie w szczególności badań przemysłowych, prac rozwojowych, procesu 

zabezpieczenia i ochrony własności intelektualnej przedsiębiorstwa dla własnych 

rozwiązań technicznych, zakupu wyników prac B+R i praw do własności 

intelektualnej oraz dostosowania przedsiębiorstwa do ich wdrożenia, a także –

 uzupełniająco – rozwoju infrastruktury B+R przedsiębiorstwa. Trzeba dodać, że 

w II połowie 2018 r. dokonano istotnych zmian w konfiguracji tego produktu, 

umożliwiając (w przypadku MŚP) przeznaczenie części środków pożyczki 

na finansowanie wydatków wdrożeniowych61. W wyniku tych zmian, 

poza pracami B+R, elementem projektu może być wdrożenie wyników tych prac, 

przy czym komponent wdrożeniowy może stanowić maksymalnie 49% 

całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. Rozwiązania te uatrakcyjniły 

produkt finansowy. Jednak, pomimo tych zmian, niewątpliwie rozszerzających 

zakres wykorzystania środków pożyczki, wdrażanie tego instrumentu przebiega 

powoli. Portfel pożyczkowy obejmuje 7 pożyczek, których wartość opiewa na 

nieco ponad 1/3 podstawowego limitu pożyczkowego, którym dysponuje 

pośrednik finansowy wdrażający instrument. W ocenie tego instrumentu zwraca 

się uwagę, że jest to produkt niszowy, wymagający znacznych nakładów na 

promocję (indywidualną), następnie realizację skomplikowanego procesu 

skonfigurowania projektu pod kątem wymogów dotyczących przeznaczenia 

pożyczki (możliwych do sfinansowania wydatków kwalifikowalnych), wreszcie 

podkreśla także występujące problemy z zabezpieczeniem finansowania62. 

Konkludując, doświadczenia te wskazują, że produkt tego rodzaju nie może 

mieć charakteru masowego – bardzo wątpliwe jest, aby występował wysoki 

 
61 „Aktualizacja oceny ex ante dla instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”, PAG Uniconsult, Imapp, Warszawa 2019, s. 46. 
62 „Badanie ewaluacyjne pomocy publicznej udzielanej w ramach Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem 
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – Raport końcowy”, Fundacja IDEA Rozwoju, Imapp Consulting, PAG 
Uniconsult Uniwersytet Jagielloński – CEiAPP, Warszawa 2020, s. 212. 
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popyt na tego rodzaju instrument, co w dużej mierze wynika z jego 

ukierunkowania na finansowanie prac B+R, nawet jeśli możliwe jest finansowanie 

późnych poziomów gotowości technologicznej oraz wdrożeń. 

Opisane powyżej doświadczenia obu instrumentów pożyczkowych wskazują na niską 

adekwatnością uruchamiania takiej formy wsparcia na szczeblu regionalnym. Szczególnym 

ograniczeniem tych rozwiązań jest to, iż starają się one finansować przedsięwzięcia z definicji 

bardzo ryzykowne. Jednocześnie ich konstrukcja, wymaga jednak posiadania zdolności 

kredytowej po stronie pożyczkobiorcy, uwiarygadniającej możliwość spłaty zobowiązań 

nawet w sytuacji niepowodzenia projektu (brak oczekiwanych wyników prac badawczych). 

Oznacza to, iż ich adresatem mogą być wyłącznie podmioty posiadające stabilną sytuację 

finansową, generujące przychody z innych źródeł. W tej sytuacji, instrumenty tego rodzaju 

na pewno nie nadają się do finansowania przedsiębiorstw znajdujących się we wczesnych 

fazach rozwoju, przy czym, jak widać z przywołanych przykładów, zainteresowanie nimi 

(niezależnie od fazy rozwojowej przedsiębiorstwa) okazuje się nikłe. Skonkludować można, 

że w sferze instrumentów finansowych właściwszym jest finansowanie tego typu 

przedsięwzięć w oparciu o pośredników finansowych, oferujących wejścia kapitałowe, 

posiadających odpowiedni potencjał inwestycyjny (warunek ten spełniają fundusze VC 

wspierane w ramach przywołanych wcześniej programów zarządzanych przez PFR Ventures). 

Pokrewną kwestię stanowi finansowanie młodych, innowacyjnych podmiotów 

gospodarczych (start-up’ów). Generalnie, wiele jednak wskazuje na to, że tego typu wsparcie 

powinno mieć albo charakter dotacyjny, polegający na wyposażeniu odbiorcy ostatecznego 

w środki wspomagające etap wczesnego rozwoju oraz – w kolejnej fazie – otwierające drogę 

do poszukiwania inwestora kapitałowego63. Co więcej, na bardzo wczesnym etapie rozwoju 

(zalążkowym i nieco późniejszym) dyskusyjne jest także wspieranie przedsięwzięć przy 

wykorzystaniu form kapitałowych.  

W przypadku wspierania tego rodzaju grupy docelowej, ogólnie określanej jako start-upy, 

finansowanie dłużne na pewno nie stanowi adekwatnego rozwiązania. Jest tak z uwagi na 

bardzo wysoki poziom ryzyka, związany z bardzo wczesną fazą rozwoju biznesu 

(z charakterystycznym dla niej brakiem lub minimalną wielkością generowanych 

przychodów). Jak wspomnieliśmy, podobnie, problematyczne może być także 

kierunkowanie wsparcia do takich podmiotów w postaci kapitałowej. Wskazują na to m.in. 

problemy (powolny i przebiegający z trudnościami proces realizacji) programu BRIdge Alfa, 

 
63 Konkluzję tę formułujemy na podstawie wywiadów przeprowadzonych dla celów niniejszej analizy (wywiad 
z przedstawicielką Platformy Startowej w Polsce Wschodniej „Start in Podkarpackie” – Poddziałanie 1.1.1 
Programu Operacyjnego Polska Wschodnia oraz wywiad z zarządzającym Akceleratorem Huge-Tech / Idea 
Global z Rzeszowa, wspófinansowanym w ramach Programu Scale Up Polskiej Agencji Rozwoju 
przedsiębiorczości (wsparcie finansowe w formie dotacyjnej ukierunkowane na projekty biznesowe znajdujące 
się na wczesnym etapie rozwoju, które opierają się na wdrożeniu posiadanego prototypu produktu, we 
współpracy z dużym podmiotem korporacyjnym). 
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wdrażanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju64 – co prawda opartego na dotacjach 

przekazywanych celom inwestycyjnym, jednak pod warunkiem pozyskania przez wspieraną 

spółkę (cel inwestycyjny) inwestora kapitałowego, warunkującego otrzymanie dotacji65. 

Ewaluatorzy tego instrumentu podsumowali, że przy obecnym tempie inwestycji 

(wydatkowanie ok. 20% alokacji) nie jest możliwe zaangażowanie alokowanej puli kapitału 

na ten instrument (około 2 mld zł). Nie jest możliwe także osiągnięcie wskaźnika w zakresie 

docelowej liczby funduszy BRIdge Alfa i udziału kapitału prywatnego. Prawdopodobne jest 

natomiast osiągnięcie wskaźnika rezultatu w postaci liczby przedsiębiorstw wspartych przez 

fundusze66. Jak dotąd, sfinansowano 66 wehikułów BRIdge Alfa, ale okazuje się, że większość 

dokonywanych inwestycji (razem 319 spółek) koncentruje się w portfelu 14 jednostek, 

co wskazuje na pewne niedoskonałości na etapie wyboru. Konkluzje te skłoniły do 

zaproponowania odmiennego podejścia w przyszłym okresie programowania, opartego na 

finansowaniu bezzwrotnym (bardziej na wzór wdrażanych dzisiaj programów 

akceleracyjnych tj. działań inkubacyjnych realizowanych przez Platformy Startowe w Polsce 

Wschodniej, z dalszą możliwością pozyskania finansowania bezzwrotnego na potrzeby 

akceleracji biznesu).  

Powyższe konkluzje przemawiają za rezygnacją z projektowania ewentualnych 

instrumentów finansowych (także na szczeblu regionalnym), skierowanych na 

finansowanie najwcześniejszych faz rozwojowych innowacyjnych przedsięwzięć 

(z udziałem pierwiastka badawczo-rozwojowego, jak bez, a więc przedsięwzięć opartych 

wyłącznie na innowacyjnym modelu biznesowym). 

3.2.4 Zasadność zastosowania instrumentów finansowych 

Co do zasady, przedstawione powyżej rozważania nie wskazują na zasadność uwzględnienia 

w nowej edycji RPO WM instrumentów finansowych, skoncentrowanych na wspieraniu 

procesów badawczo-rozwojowych w sektorze MŚP, jak i wspierania wczesnych faz 

rozwojowych przedsięwzięć innowacyjnych. Przesłanki, które przemawiają za takim 

stanowiskiem omawiamy poniżej. 

• Niekorzystne doświadczenia związane z próbami wdrażania instrumentów 

dłużnych, służących finansowaniu działalności B+R, nawet uwzględniających 

komponent wdrożeniowy – chodzi tu o opisane wcześniej instrumenty 

finansowania dłużnego, które wzbudziły bardzo umiarkowane zainteresowanie 

po stronie potencjalnych odbiorców. Bazując na tych doświadczeniach, sądzimy, 

 
64 Poddziałanie 1.3.1 POIR „Wsparcie projektów badawczo- rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu 
proof of concept – BRIdge Alfa”.  
65 „Ewaluacja systemu realizacji instrumentów finansowych /…/”, op. cit., str. 26-27 (logika interwencji BRIdge 
Alfa). 
66 „Ewaluacja pomocy publicznej udzielanej za pośrednictwem NCBR w zakresie pomocy udzielonej w ramach 
działania 1.3 POIR – Raport końcowy”, Taylor Economics, Gdańsk 2020, s. 7-8. 
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że istnieje wysokie ryzyko wystąpienia podobnej sytuacji w przypadku pojawienia 

się takiego instrumentu w innym regionie / regionach. Ryzyko jest tym większe, 

gdy weźmie się pod uwagę planowane, daleko idące wsparcie dla instrumentów 

kapitałowych w ramach nowej edycji PO IR (co obrazują kolejne konkluzje). 

Poza tym, nawiązując do wywiadów przeprowadzonych w ramach niniejszego 

badania, uzupełnić można, że z tego typu instrumentami wiązać się będzie 

problem dostępności zabezpieczeń po stronie potencjalnych pożyczkobiorców 

(jak zaznaczyliśmy wcześniej, taki wniosek płynie z wdrażania „Pożyczki na 

innowacje” w województwie pomorskim – problem niskiej zdolności do 

zabezpieczenia finansowania w znacznej mierze utrudnia jej wdrażanie). Jak ujął 

to jeden z beneficjentów dotacji na przedsięwzięcie B+R z RPO WM 2014-202067, 

w zasadzie łatwiejsze może okazać się finansowanie wdrożeń wypracowanych 

w ramach tego rodzaju projektów przy wykorzystaniu finansowania 

komercyjnego (bankowego), o ile tylko stworzone zostaną możliwości jego 

zabezpieczenia lub też dostępne będzie wsparcie (co zresztą jest planowane), 

odpowiadające konstrukcji wdrażanego już od dłuższego czasu instrumentu 

kredytu technologicznego (Działanie 3.2.2 PO IR) (dotacja związana z 

pozyskaniem kredytu na rynku komercyjnym, przeznaczonego na wdrożenie 

wyników działalności B+R+I, wypracowanych samodzielnie lub pozyskanych 

od podmiotu zewnętrznego). Jak zatem widać, większe znaczenie w związku 

z wdrażaniem wyników prac B+R mieć może łatwo dostępny instrument 

gwarancyjny lub specyficzny instrument zachęcający do korzystania z kredytów, 

niż tworzony „niszowy” program pożyczkowy, pozostawiający problem 

zabezpieczenia całkowicie po stronie pożyczkobiorcy.  

• Nie ma też wystarczająco silnego uzasadnienia dla tworzenia regionalnych 

instrumentów kapitałowych, ukierunkowanych na finansowanie projektów 

B+R+I. Decydujące jest tutaj wysokie skomplikowanie procesu wyboru 

pośredników finansowych, następnie zarządzanie takimi instrumentami, 

jak również wielce dyskusyjna delimitacja terytorialna dotycząca ich wdrażania, 

a więc koncentracji celów inwestycyjnych w granicach województwa. Przesłankę 

tę wydatnie uzupełnia już obecnie istniejący potencjał inwestycyjny u 

pośredników finansowych, dofinansowywanych w ramach PO IR przez PFR 

Ventures, jak również planowane utrzymanie wraz z kolejnym uzupełnieniem 

wsparcia na tego typu instrumenty w nowej edycji PO IR. Z analiz dotyczących 

przyszłego okresu programowania wynika, że w przyszłym krajowym programie 

 
67 Beneficjent wsparcia z Poddziałania 1.2.1 A – mikrofirma tworząca interaktywne oprogramowanie, dające 
możliwość wchodzenie w interakcję z użytkownikiem (oprogramowanie oparte na zastosowaniu najlepszych 
dostępnych na rynku technologii wspierających różne modele interakcji – ruch, dotyk, gesty, rzeczywistość 
rozszerzoną. W wyniku projektu powstanie prototyp rozwiązania, który następnie będzie wdrażany / 
komercjalizowany. 
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operacyjnym alokacja na instrumenty kapitałowe powinna wynieść około 2,7 mld 

zł (w latach 2021-2027)68 – co wypełnia zidentyfikowaną w tym zakresie lukę, 

dotyczącą finansowania kapitałowego. Oznacza to, że łącznie z obecną alokacją 

(zakładając jej pełną dystrybucję na poziom pośredników finansowych) masa 

środków publicznych inwestowanych w instrumenty kapitałowe wyniesie 

ok. 5,8 mld zł – potencjał inwestycyjny będzie naturalnie większy, w wyniku 

konieczności uzupełnienia wkładu publicznego o środki prywatne. Szacować 

można, że łączna kwota środków, wprowadzana na rynek w formie inwestycji 

kapitałowych wyniesie ok. 8,9 mld zł (pomijamy tu niewielką kwotę środków już 

zainwestowanych w cele inwestycyjne, tj. ok. 0,2 mld zł). Ustalenia dotyczące 

przyszłego wsparcia kapitałowego potwierdzają zasadność kontynuacji 

instrumentów obecnych (instrumenty kapitałowe wdrażane przez PFR Ventures), 

jednak sugerują one również ich niewielkie modyfikacje idące w kierunku 

podnoszenia efektywności procesów inwestycyjnych. Sądzimy, że z czasem 

wolumen środków wsparcia zdecydowanie zwiększą dostępność wsparcia 

kapitałowego w skali całego kraju. Zdaniem ewaluatorów, instrumenty 

kapitałowe stosowane w ramach PO IR (i w nowym programie krajowym) będą 

w pełni adekwatne do finansowania rozmaitych projektów rozwojowych MŚP. 

Podsumowując, wskazania, dotyczące konfiguracji instrumentów kapitałowych 

na szczeblu krajowym wydają się wystarczająco silnie uzasadniać rezygnację 

z programowania analogicznych interwencji na szczeblu regionalnym. 

• W ramach alokacji na instrumenty kapitałowe określonych dla nowego 

programu krajowego (2,7 mld zł) przewidziano również zupełnie nowy 

instrument, ukierunkowany na wspieranie projektów wysokotechnologicznych 

powstających głównie w sektorze jednostek naukowych. Jest to instrument 

kapitałowy łączony z dotacją, rekompensującą ryzyka związane z wczesną fazą 

takich projektów, jak i ryzyka wynikające z przedmiotu projektu (działalność B+R). 

Założono, że instrument ten wdrażany będzie przez kilka doświadczonych 

zespołów inwestycyjny. Na instrument przewidziano alokację środków 

publicznych w wysokości około 270 mln zł. Tego typu wsparcie, umożliwi 

finansowanie projektów powstających w jednostkach naukowych lub na ich styku 

z pomysłodawcami spoza środowiska uczelnianego.  

• Wskazania dla nowego programu ogólnokrajowego przewidują także 

ustanowienie zakrojonego na szeroką skalę instrumentu budowania gotowości 

inwestycyjnej, który zdaniem ewaluatorów powinien być dostępny w skali 

 
68 „Analiza ex ante możliwości realizacji projektów w obszarze innowacyjności przy wykorzystaniu 
instrumentów finansowych w perspektywie finansowej UE 2021-2027”, Taylor Economics, PAG Uniconsult, 
Warszawa 2020, s. 4. W kolejnych odnośnikach, opisujących wskazania dla konstrukcji instrumentów 
wspierających przedsięwzięcia B+R+I w ramach programu ogólnokrajowego, odwołujemy się również do 
przywołanej ewaluacji. 
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krajowej przez cały okres 2021-2027. Program ten miałby oferować wsparcie 

doradcze oraz dotacje „zalążkowe” do 1 mln zł, służące akceleracji innowacyjnych 

przedsięwzięć biznesowych. Proponowana alokacja na ten instrument wynosi 

ok. 2,6 mld zł. Generalnie, został on zaprojektowany na podstawie pozytywnych 

doświadczeń wynikających z funkcjonowania platform startowych w Polsce 

Wschodniej, koncentrujących się na inkubacji innowacyjnych przedsięwzięć 

(Poddziałanie 1.1.1 PO PW) wraz z dofinansowaniem bezzwrotnym, finansującym 

akcelerację wyinkubowanych działalności gospodarczych (Poddziałanie 1.1.2 PO 

PW), jak również programu akceleracyjnego Scale Up (Poddziałanie 2.5 PO IR). 

Widać zatem, że liczyć można na poważne wsparcie wczesnych fazy 

innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych, co jednocześnie powoduje, że 

ewentualny (analogiczny) program na szczeblu regionalnym nie znajduje dobrego 

uzasadnienia. 

• W kontekście wskazanych wcześniej problemów z wdrażaniem instrumentów 

dłużnych, ukierunkowanych na działalność badawczo-rozwojową i wdrożenia, 

dotyczących zabezpiecznia finansowania, należy dodać, że w ewaluacji ex ante 

instrumentów finansowych dla nowej edycji programu PO IR, przewidziano 

również kontynuację wsparcia w formie instrumentu gwarancyjnego, 

zorganizowanego na wzór obecnie funkcjonującego instrumentu Biznesmax, 

o alokacji od ok. 900 mln zł do ok. 1,5 mld zł (ten drugi wariant przewidziano 

w sytuacji rozszerzenia grona beneficjentów gwarancji o firmy tzw. mid-caps, 

czyli zatrudniające od 250 do 499 pracowników) wraz z niewielkim 

podwyższeniem kwoty gwarancji oraz rozszerzeniem jej zakresu o zabezpieczenia 

transakcji leasingowych. 

• Powyższe przesłanki oznaczają, że wspieranie działalności B+R+I w ramach 

RPO WM należy kontynuować w formach bezzwrotnych. Uzasadnieniem w tym 

przypadku jest także to, iż w kolejnym okresie programowania, w ramach Celu 

Polityki 1, zapewne możliwe będzie konfigurowanie wsparcia, odpowiadającego 

zakresowi obecnego Celu Tematycznego 1 (wspieranie działalności B+R) i Celu 

Tematycznego 3 (finansowanie działań rozwojowych podnoszących 

konkurencyjność), bowiem cel ten w nowym okresie programowania łączy 

w sobie (m.in.) dwa cele szczegółowe: (1) zwiększenie potencjału w zakresie 

badań i innowacji oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii oraz 

(2) sprzyjanie wzrostowi i konkurencyjności MŚP. W rezultacie wsparcie dotyczyć 

będzie kompleksowych projektów, umożliwiających finansowanie różnych 

zakresów i faz projektów. Przybierać będzie postać wsparcia modułowego, 

dającego możliwość sfinansowania (w ramach projektu) prac B+R, rozwoju 

infrastruktury badawczej, wdrożeń, internacjonalizacji (finansowanie wydatków 

związanych z promocją zagraniczną i dotyczących m.in. komercjalizacji wyników 

prac B+R zagranicą), usług w obszarze ochrony własności intelektualnej, rozwoju 
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kompetencji pracowników i osób zarządzających, cyfryzacji, czy też certyfikacji 

działalności i wprowadzenie zarządzania środowiskowego. Taki układ, daje 

możliwość uwzględniania w ramach projektu wsparcia zarówno komponentu 

badawczo-rozwojowego i innowacyjnego, jak i wdrożeniowego. 

Podsumowując, rezygnacja ze wspierania w ramach nowej edycji RPO WM przedsięwzięć 

w obszarze B+R+I w formie instrumentów finansowych wydaje się uzasadniona. 

Ostatecznie przywołać tu można konkluzję z kompleksowej ewaluacji wsparcia B+R w PO IR, 

w której stwierdzono, że brak jest zdecydowanych i jednoznacznych przesłanek, które 

wskazywałyby na zasadność odchodzenia od interwencji publicznej w sferze B+R w formie 

instrumentów dotacyjnych. Wsparcie dotacyjne powinno być natomiast kierunkowane 

na przedsięwzięcia najtrudniejsze i obarczone największym ryzykiem. 

W zamian właściwsze wydaje się rozwijanie instrumentów finansowych w sferze wspierania 

konkurencyjności. Można jednocześnie dodać, że instrumenty te będą mogły być 

wykorzystywane na finansowanie procesów wdrożeń, o ile w określonym przypadku 

przedsiębiorca uzna, iż jest to wskazane / wykonalne. Z kolei, wdrożenia wymagające 

większej skali finansowania powinny kierunkować się na programy ogólnokrajowe, dotyczące 

dziedziny wdrażania wyników działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej – w tym 

przypadku, głównym źródłem finansowania będą interwencje w postaci „kredytu 

technologicznego”, czy też możliwość wykorzystania programów gwarancyjnych (Biznesmax) 

w związku z finansowaniem pozyskiwanym na rynku kredytowym.  

3.3 Wsparcie dla firm rozpoczynających lub prowadzących działalność eksportową  

3.3.1 Diagnoza problemu 

Co do zasady firmy prowadzące działalność eksportową69, cierpią na podobne problemy 

w dostępie do finansowania, jak i inne firmy sektora MŚP. Naturalnie, eksport towarów 

i usług jest także powiązany z dodatkowymi ryzykami, przede wszystkim takimi jak: 

• Ryzyko słabej znajomości rynku docelowego, jego specyfiki i ewentualnie 

uwarunkowań prawnych. 

• Ryzyko związane ze zmiennością kursów walutowych (szczególnie ryzyko 

wzmocnienia złotego, raczej obecnie niewielkie, za dwa lata sytuacja jednak 

może być już całkowicie inna). 

• Ryzyko związane z niesolidnymi partnerami w kraju docelowym i otrzymaniem 

zapłaty za sprzedane towary lub usługi. 

Naturalnie, w przypadku dwóch ostatnich ryzyk, ich znaczenie można minimalizować poprzez 

odpowiednie instrumenty ubezpieczeniowe, oczywiście za odpowiednim wynagrodzeniem. 

 
69 Pod pojęciem tym rozumiemy także wewnątrzwspólnotową dostawę towarów i świadczenie usług w ramach 
Jednolitego Rynku Europejskiego. 
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Z punkty widzenia instytucji oferujących finansowanie dłużne, prowadzenie lub 

w szczególności rozpoczynanie działalności eksportowej może być jednak uznawane 

za dodatkowe ryzyko, wyraźnie wyższe, niż typowe ryzyko gospodarcze na rynku 

krajowym, Stąd też, w rezultacie kredyty zaciągane przez firmy prowadzące lub 

rozpoczynające działalność eksportową mogą być droższe, bądź też warunki ich udzielania 

mogą być bardziej restrykcyjne. Naturalnie, warto mieć świadomość, że firmy eksportowe są 

bardzo zróżnicowane: w przypadku niektórych z nich eksport stanowi znaczącą część 

(a niekiedy nawet większość) sprzedaży, w przypadku innych ma on charakter wręcz 

marginalny). 

Warto natomiast pamiętać, że instytucje publiczne wspierają sektor firm eksportujących 

za pomocą odpowiednich instrumentów za pośrednictwem Banku Gospodarstwa 

Krajowego70 oraz Korporacji Kredytów Eksportowych (KUKE)71 

BGK oferuje na przykład kredyt eksportowy dla nabywcy (podmiotu zagranicznego 

kupującego towary lub usługi od polskiego eksportera), przeznaczony na finansowanie 

zakupu polskich towarów i usług inwestycyjnych. BGK oferuje także wykup wierzytelności 

eksportowych, w ramach programu rządowego „Finansowe Wspieranie Eksportu". Zgodnie 

z założeniami programu, Bank Gospodarstwa Krajowego ma możliwość refinansowania 

(w formie wykupu wierzytelności) kredytu udzielonego zagranicznemu kontrahentowi przez 

polskiego eksportera ubezpieczonego w KUKE. 

Dodatkowo, BGK oferuje polskim firmom - eksporterom możliwość korzystania z akredytyw. 

Akredytywa to instrument wykorzystywany do rozliczania kontraktów handlowych 

międzynarodowych i krajowych. W przypadku akredytyw eksportowych jest to nieodwołalne 

zobowiązanie banku importera do zapłaty za przedstawione przez eksportera i zgodne 

z warunkami akredytywy dokumenty. BGK może pełnić rolę banku eksportera w schemacie 

rozliczenia z wykorzystaniem akredytywy. Tego typu instrument jest bardzo korzystny dla 

firm eksportujących, gdyż przenosi relacje z poziomu firm na poziom obsługujących je 

banków. 

Wartość ubezpieczonego przez KUKE SA obrotu eksportowego wzrosła rok do roku o 3,9%, 

w 2019 r. wyniosła 21 607,51 mln zł, z czego w zakresie komercyjnych ubezpieczeń 

eksportowych 17 451,37 mln zł (wzrost wolumenu o 9,0%), a w zakresie gwarantowanych 

przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych i gwarancji ubezpieczeniowych 4 156,14 mln 

zł (spadek wolumenu o 13,1%)72. 

W strukturze geograficznej obrotu eksportowego objętego ubezpieczeniem oraz 

gwarancjami ubezpieczeniowymi zarówno komercyjnymi, jak i gwarantowanymi przez Skarb 

 
70 https://www.bgk.pl/mikro-male-i-srednie-przedsiebiorstwa/eksport-i-ekspansja-zagraniczna/  
71 https://www.kuke.com.pl/wsparcie-eksportu/program-finansowe-wspieranie-eksportu/ 

72 Sprawozdanie Zarządu z działalności KUKE S.A. za rok 2019, Warszawa 2020 

https://www.bgk.pl/mikro-male-i-srednie-przedsiebiorstwa/eksport-i-ekspansja-zagraniczna/
https://www.kuke.com.pl/wsparcie-eksportu/program-finansowe-wspieranie-eksportu/
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Państwa, podobnie jak w roku 2018, dominowały Niemcy (21,8%). Kolejne pozycje 

zajmowały należności kontrahentów ze Szwajcarii (7,0%), Ukrainy (6,0%) i Czech (5,7%). 

3.3.2 Szacunek zapotrzebowania / luki finansowej 

W przypadku firm prowadzących eksport usług i/lub towarów bardzo trudno jest dokonać 

oszacowania luki finansowej. Z jednej strony (i to jest kluczowe) luka taka (oczywiście cały 

czas mówimy o luce w przypadku eksporterów należących do sektora MŚP) zawiera się 

w luce dla sektora MŚP jako takiego (opisanej w jednym z wcześniejszych rozdziałów). 

Dodatkowo, bardzo trudno jest wyodrębnić lukę związaną z prowadzeniem działalności 

eksportowej – olbrzymia większość firm, które prowadzi eksport sprzedaje swoje usługi i/lub 

towary także na rynku krajowym i nie jest proste określenie, czy problemy w dostępie do 

finansowania zwrotnego wynikają właśnie z prowadzeniem działalności eksportowej, 

czy też z jakichś innych, typowych powodów (brak odpowiednich zabezpieczeń, zbyt niska 

zdolność kredytowa lub jej brak, zbyt krótki okres prowadzenia działalności). Dodatkowo, 

w przypadku zaciągania kredytów część można wprawdzie jednoznacznie przypisać 

rozwojowi działalności eksportowej (na przykład kredyt na stworzenie sieci sprzedaży 

zagranicą), w przypadku jednak większości przedsięwzięć może to być jednak bardzo trudne 

(np. kredyt inwestycyjny na rozbudowę mocy produkcyjnych, który może służyć zarówno 

zwiększeniu produkcji na eksport, jak i na rynek krajowy, wiele zależy od aktualnej sytuacji 

gospodarczej). 

Interesujących danych dostarcza coroczny raport banku PEKAO SA o sektorze MŚP w Polsce 

za 2018 rok73, poświęcony właśnie tematyce eksportu firm sektora MŚP. Zgodnie z danymi 

zawartymi w raporcie (pochodzącymi z realizowanych na jego użytek badań ankietowych 

wśród firm), dostęp do finansowania eksportu był wskazywany, jako najmniej istotna 

ze wszystkich barier związanych z prowadzeniem działalności eksportowej74: zaledwie 7% 

badanych mikro i małych firm i 3% średnich firm wskazywało na tę barierę. Także badania 

jakościowe wskazywały, że znacznie ważniejszą rolę od dostępu do finansowania odgrywają 

inne bariery, takie jak na przykład dostęp do precyzyjnych i aktualnych informacji 

o przepisach prawa regulujących wprowadzanie na poszczególne rynki zagraniczne towarów, 

czy też związane z nawiązywaniem kontaktów biznesowych. 

Zgodnie z danymi zawartymi w raporcie (opartych na deklaracjach przedstawicieli firm) 

najmniejszy odsetek (10%) mikro i małych firm eksportujących w roku 2018 został 

zanotowany w województwach dolnośląskim, małopolskim, opolskim, podkarpackim, 

warmińsko-mazurskim oraz wielkopolskim. Z kolei dane oparte na odpowiednich 

statystykach wskazują, że wartość małopolskiego eksportu w 2019 r. przekroczyła 10 mld 

euro (10,37 mld euro), tym samym region kolejny rok z rzędu plasuje się na 6 pozycji pod 

 
73 Raport ten poświęcony był ekspansji eksportowej polskich MŚP – zob. „Raport o sytuacji mikro, małych 
i średnich firm w roku 2018. Temat specjalny: Ekspansja zagraniczna polskich firm”, Warszawa styczeń 2019. 
74 Badani wybierali spośród 29 wskazanych barier, przy czym można było wskazać więcej niż jedną barierę, 



 

 

  77 

 

względem jego wielkości75. Warto jednak pamiętać o tym, że znacznej części eksportu 

nie można przypisać do konkretnych województw. Z kolei, jeżeli chodzi o wartość eksportu 

per capita w województwach w latach 2018-2019 (w tys. euro), to województwo 

małopolskie zajmuje 12. miejsce w kraju76. 

Z przeprowadzonych wywiadów oraz analizy danych zastanych można jeszcze wskazać, że 

istotne znaczenie odgrywają także następujące bariery, przeważnie niezwiązane z dostępem 

do finansowania: 

• Brak wystarczającego, systemowego i długoterminowego wsparcia doradczego 

i informacyjnego dla firm wchodzących na nowe rynki. Naturalnie, jest 

prowadzonych szereg takich działań, są one jednak często ograniczone czasowo 

(gdy na przykład są finansowane w ramach konkretnego programu 

operacyjnego). Dodatkowo, poważnym problemem jest ograniczony poziom 

koordynacji różnych inicjatyw oraz rozproszenie informacji na ich temat. 

• Poważnym problemem pozostaje też ograniczona skłonność do współpracy 

polskich przedsiębiorców, a także relatywna słabość organizacji 

przedsiębiorców; w wielu krajach takie organizacje (na przykład w krajach, 

w których przynależność do nich jest obowiązkowa) odgrywają bardzo znaczącą 

rolę we wspieraniu działalności eksportowej i wchodzeniu na nowe rynki, a także 

w dzieleniu się doświadczeniami z działalności w poszczególnych krajach. 

• Niektóre opracowania77 wskazywały też, że dla części firm pewną barierą jest też 

kwota, jaką trzeba zapłacić za ubezpieczenie KUKE. Trudno polemizować z taką 

opinią, w naturalny sposób koszty ubezpieczeń musza być wystarczające 

do pokrycia ryzyka związanego z ubezpieczanymi transakcjami. 

3.3.3 Zasadność zastosowania instrumentów finansowych 

Nie rekomendujemy zastosowania specjalnych, przeznaczonych tylko dla tej grupy firm, 

instrumentów finansowych dla firm prowadzących sprzedaż eksportową. Wydaje się 

bowiem, że choć prowadzenie sprzedaży na eksport wiąże się ze specyficznymi, 

wspomnianymi wcześniej, problemami, to jednocześnie nie są one przeważnie związane ze 

sferą finansowania. Wyjątkiem są oczywiście instrumenty minimalizujące ryzyko 

nieotrzymania zapłaty za dostarczone towary lub zaoferowane usługi, tego typu instrumenty 

mają jednak charakter ubezpieczeniowy i w zasadzie rozwój tego typu instrumentów 

nie wydaje się być ani wykonalny, ani zasadny na bazie środków RPO WM 2021-2027, 

dodatkowo tego typu instrumenty są oferowane z poziomu krajowego. 

 
75 „Handel zagraniczny w Polsce i Małopolsce 2019. Podstawowe dane”, Kraków 2020, Małopolskie 
Obserwatorium Rozwoju Regionalnego. 
76 Ibidem. 
77 Zob. na przykład „Eksportowe wyzwania i szanse małopolskich MŚP. Raport o przedsiębiorstwach 
z 7 regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa małopolskiego”, grudzień 2019, Ośrodek Dialogu 
i Analiz THINKTANK.  
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Jedyna możliwość dodatkowego wsparcie firm eksporterów, to naszym zdaniem, 

zaoferowanie łączącego się z instrumentami finansowymi wsparcia dotacyjnego. Takie 

rozwiązanie byłoby jednak dość trudne do wprowadzenia, z następujących, niżej opisanych 

powodów. 

Przede wszystkim, projekty firm eksportujących, a jednocześnie korzystających z pożyczek 

w ramach CP1 będą miały zapewne dość zróżnicowany charakter, zatem bardzo trudno 

będzie określić zakres i kryteria ewentualnego wsparcia bezzwrotnego. 

Powstaje też pytanie, czy ewentualne wsparcie dotacyjne powinno być powiązane 

z podmiotem zaciągającym pożyczkę (przykładowo dana firma może dostać dodatkową 

dotację, jeżeli co najmniej x% jego przychodów pochodzi z eksportu), czy też z przedmiotem 

finansowanego projektu. Ta pierwsza możliwość jest dość dyskusyjna (dlaczego dodatkowo 

finansować podmiot, który zaciąga pożyczkę na inne cele, dodatkowo problemem byłaby też 

kwalifikowalność wydatków). Z kolei druga możliwość, choć znacznie sensowniejsza, wydaje 

się też dość trudna operacyjnie –pośrednik finansowy musiałby badać, czy część wydatków 

finansowanych pożyczką ma charakter proeksportowy, co z całą pewnością nie byłoby łatwe. 

Dlatego też ostatecznie nie rekomendujemy stosowania w ramach RPO WM 2021-2027 

instrumentów finansowych wspierających działalność eksportową, ani łączących się z nimi 

instrumentów bezzwrotnych. 

Z całą pewnością natomiast (trudno nam powiedzieć, czy miało to miejsce dotąd78) warto 

natomiast wśród firm biorących udział w proeksportowych projektach dotacyjnych, 

promować ofertę instrumentów finansowych w ramach RPO WM 2021-2027, wszelkie 

działania ułatwiające przepływ informacji o dostępnej ofercie wsparcia należy zawsze 

oceniać bardzo pozytywnie. 

3.4 Wsparcie dla jst dotyczące tworzenia stref aktywności gospodarczej 

3.4.1 Diagnoza problemu 

Zadania w zakresie rozwoju gospodarki lokalnej stanowią ważną część funkcji sprawowanych 

przez jednostki samorządu terytorialnego (na szczeblu lokalnym chodzi tu o gminy, będące 

jednostkami podstawowymi, a więc takimi, którym przypisano najszerszy zakres zadań 

publicznych; m.in. wskazać tu można na rozmaite zadania o charakterze gospodarczym, 

jak np. kierowanie przedsiębiorstwami komunalnymi, powierzanie zadań przedsiębiorcom, 

gospodarowanie mieniem komunalnym, czy też gospodarowanie przestrzenią. Pozytywne 

efekty działań w sferze kształtowania gospodarki lokalnej wpływają na szeroko rozumianą 

jakość życia mieszkańców jednostki samorządowej.  

Część zadań związanych z rozwojem lokalnym dotyczy tworzenia sprzyjających warunków 

do prowadzenia działalności gospodarczej, a więc rozwoju przedsiębiorczości mieszkańców, 

 
78 Sytuacja taka mogła mieć miejsce, gdy dana instytucja, realizująca projekty wspierające eksport, jednocześnie 
oferowała ze środków RPO WM instrumenty finansowe. 
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także funkcjonujących na danym obszarze przedsiębiorstw, przyciągania inwestorów 

zewnętrznych, jak również tworzenia przyjaznej przestrzeni publicznej. Zadania w tej sferze 

mają oczywiście bardzo ważne znaczenie, bowiem prawidłowo (dobrze) funkcjonująca 

gospodarka lokalna ostatecznie wpływa pozytywnie na lokalny rynek pracy, zapewniając, 

z jednej strony, możliwości zatrudnienia, z drugiej, powodując jego dywersyfikację (ma to 

szczególne znaczenie na terenach wiejskich), co prowadzi do wzrost poziomu dochodów 

mieszkańców. Ponadto, dochody powstające w wyniku funkcjonowania gospodarki lokalnej 

kontrybuują (poprzez system transferów) na rzecz budżetów lokalnych, to zaś tworzy lepsze 

warunki do świadczenia wysokiej jakości usług publicznych, których realizacja leży 

w kompetencjach samorządu lokalnego. 

W obszarze działań związanych z tworzeniem pozytywnego klimatu oraz warunków do 

funkcjonowania i rozwoju gospodarki lokalnej, jednostki samorządu terytorialnego mogą 

wykorzystywać rozmaite instrumenty. W kontekście przedmiotu niniejszej analizy wskazać tu 

można przede wszystkim na sprawy związane z zarządzaniem przestrzenią na potrzeby 

gospodarcze, a więc procesem, którego głównym skutkiem jest zapewnianie dostępności 

wysokiej klasy terenów inwestycyjnych, a więc terenów wyposażonych w niezbędną 

infrastrukturę techniczną, odpowiadającą wymogom inwestowania / prowadzenia 

działalności gospodarczej. Tworzone tego rodzaju tereny, odpowiednio uzbrojone 

i dostosowane do standardowych wymogów inwestycyjnych, określane są jako strefy 

aktywności gospodarczej (SAG). Stanowią je wydzielone i przygotowane do inwestycji 

obszary. Dostępność tego rodzaju obszarów w jednostce samorządu terytorialnego zwiększa 

jej potencjał gospodarczy i atrakcyjność, co pozytywnie wpływa na jej konkurencyjności. 

W  sferze konkurencyjności wskazać można (m.in.) na rosnącą zdolność jednostki 

samorządowej do przyciągania kapitału inwestycyjnego i dalszych korzyści bezpośrednich 

i pośrednich wynikających z jego pojawienia się (w rezultacie inwestycji dokonywanych 

w strefie)79. Oczywiście, istnienie SAG może także aktywizować podejmowanie inwestycji 

przez biznes rodzimy, który w przypadku chęci inwestowania nie będzie zmuszony 

do poszukiwania odpowiednich terenów poza daną jednostką samorządu terytorialnego. 

Trzeba jednak pamiętać i o tym, że samo utworzenie SAG nie zamyka procesu rozwojowego 

(nie może być traktowane jako cel sam w sobie), bowiem kwestią zasadniczą 

(po uruchomieniu strefy) staje się jej wypełnienie inwestorami. To z kolei zależne jest od 

wielu innych czynników, np. jakości promocji, obsługi procesów inwestorskich, czy też 

czynników makro, jak np. stanu koniunktury gospodarczej, wpływający na gotowość do 

podejmowania inwestycji przez przedsiębiorców. Ten ostatni czynnik jest oczywiście poza 

kontrolą jednostki samorządu terytorialnego, co w kontekście inwestowania w rozwój SAG 

oznacza istotne ryzyko.  

 
79 B. Wojtyra, „Strefy aktywności gospodarczej w teoriach rozwoju gospodarczego”, Rozwój Regionalny 
i Polityka Regionalna, Nr 28 (2014), Strefy aktywności gospodarczej w teoriach rozwoju regionalnego 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=strefy+aktywno%C5%9Bci+gospodarczej
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3.4.2 Dostępność alternatywnych źródeł wsparcia i dotychczasowa interwencja 

Jeśli chodzi o województwo małopolskie, to w regionie już od dłuższego czasu dostępne są 

instrumenty interwencji publicznej, których celem jest wspieranie tworzenia SAG. 

Jednocześnie, SAG jako instrument rozwoju lokalnego uwzględniany był (i jest) w wielu 

strategiach rozwoju gmin województwa małopolskiego, co oczywiście sprzyjało absorpcji 

programów pomocowych, dotyczących tworzenia takich stref. 

Wsparcie dotyczące tworzenia SAG w województwie małopolskim oferowane było już 

w ramach minionego okresu Programowania (2007-2013), (dotacje) w ramach Działania 4.3 

(Schemat A i B – różnicujące projekty zależnie od wielkości strefy od 2 do 20 ha – Schemat 

A i powyżej 20 ha – Schemat B). W ramach tego instrumentu wspartych zostało 36 

projektów, które zrealizowało 25 gmin (niektóre z gmin zrealizowały 2 lub nawet 3 projekty) 

oraz Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego80.  

Model wsparcia tworzenia SAG zainicjowany RPO WM 2007-2013 znalazł swoją 

kontynuację w obecnym okresie programowania, w ramach RPO WM 2014-2020, 

w którym to przewidziano dwa instrumenty wsparcia zaprogramowane w Działaniu 3.1. 

(Strefy Aktywności Gospodarczej) (Poddziałanie 3.1.1. i 3.1.2 – pierwsze z nich dotyczyło 

tworzenia stref w mechanizmie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – projekty 

pozakonkursowe; w drugim wsparcie udostępniano w trybie konkursowym). W RPO WM 

2014-2020 w latach 2016-2019, w trybie konkursowym przeprowadzono pięć naborów 

wniosków. W naborach w ramach Poddziałania 3.1.2 ustalono limit wielkości strefy, 

wynoszący co najmniej 2 ha – nie wprowadzono limitu górnego. Alokacja RPO WM  

2014-2020, dotycząca interwencji przeznaczonej na wspieranie procesów tworzenia stref 

ustalona została w wysokości około 38,8 mln euro. W sumie, ze wsparcia w ramach 

opisanych powyżej instrumentów Regionalnego Programu Operacyjnego (minionej 

i obecnej perspektywy) zrealizowano (lub pozostaje w realizacji) ponad 50 projektów. 

Poza wymienionymi powyżej instrumentami interwencji, których źródło stanowią alokacje 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, brak jest 

instrumentów dedykowanych tworzeniu SAG, czy też szerzej, tworzonych specjalnie pod 

kątem rozwoju infrastruktury na  potrzeby działalności gospodarczej.  

Natomiast, jeśli chodzi o jednostki samorządu terytorialnego, to jest dla nich dostępna 

szeroka oferta kredytowa (inwestycyjna) na rynku bankowym. Co do zasady, banki traktują 

jednostki samorządu terytorialnego jako wiarygodnego klienta. Jeśli chodzi o korzystanie 

z takich rozwiązań (finansowania dłużnego), to ewentualne problemy / ograniczenia leżą 

raczej po stronie jednostki samorządu terytorialnego, która musi posiadać zdolność do 

 
80 „Ekspertyza na temat zapotrzebowania małopolskich jednostek samorządu terytorialnego na wsparcie ze 
środków publicznych w formie zwrotnej, przeznaczone na przygotowanie terenów inwestycyjnych dla rozwoju 
MŚP", PAG Uniconsult, Warszawa 2018, s. 13-14. 
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zaciągnięcia zobowiązań, w rozumieniu przepisów wynikających z prawa finansów 

publicznych, regulujących (ograniczających) możliwości zaciągania zobowiązań dłużnych81. 

Powracając natomiast do oferty kredytowej, tytułem przykładu można wskazać choćby 

na uniwersalną ofertę BGK, przeznaczoną dla jednostek samorządu terytorialnego82 – jest to 

oczywiście, podobnie jak w przypadku innych banków, oferta finansowania udostępniana na 

warunkach rynkowych. Mianowicie, w sferze finansowania inwestycji BGK dysponuje 

standardowym kredytem inwestycyjnym, którego warunki ustalane są indywidualnie 

(standardowy okres kredytowania wynosi do 10 lat, kredyt z oprocentowaniem bazującym 

na stawkach rynkowych oraz indywidualnie ustalanych prowizjach; dostępna jest możliwość 

uzyskania karencji w spłacie kapitału i odsetek, jak również istnieje możliwość wydłużenia 

okresu kredytowania). Innym przykładem produktu dedykowanego samorządom 

terytorialnym jest oferowany przez BGK kredyt ze środków Europejskiego Banku 

Inwestycyjnego na finansowanie rozwoju regionalnego. Jest to kredyt inwestycyjny 

przeznaczony na realizację przedsięwzięć ważnych dla lokalnych społeczności, takich jak 

budowa dróg, sieci wodno-kanalizacyjnych, placówek edukacyjnych i ochrony zdrowia, 

czy też realizację inwestycji w rozwój gospodarki opartej na wiedzy i poprawę jej 

konkurencyjności. Finansowanie procesu tworzenia SAG mieści się w tym zakresie 

przedmiotowym. W przypadku tego instrumentu, łączny koszt inwestycji nie może 

przekraczać równowartości 25 mln euro, a wielkość zaangażowania środków EBI stanowi 

maksymalnie 50% wartości przedsięwzięcia (co oczywiście, może stanowić ważne 

ograniczenie). Oferowana jest tu również możliwość odroczenia spłaty kapitału do czasu 

zakończenia inwestycji i uzyskania odpowiednich przychodów. 

Podsumowując, uprawniona jest konkluzja, że w przypadku decyzji jednostki samorządu 

terytorialnego o pozyskaniu finansowania ze źródeł bankowych, nie można mówić 

o szczególnych niedoskonałościach rynkowych, które powodowałyby występowanie 

specyficznych barier dostępowych.  Innymi słowy, w sferze działań inwestycyjnych 

samorządu terytorialnego nie występuje luka braku / utrudnionego dostępu do 

finansowania (konkluzja ta oczywiście dotyczy sytuacji standardowych, a więc nie 

obejmujących przypadków, gdy realizowane są postępowania naprawcze, czy też stosowane 

są środki zarządu komisarycznego, związanego z poważnymi problemami finansowymi 

jednostki).  

3.4.3 Zasadność zastosowania instrumentów finansowych 

Jak stwierdziliśmy powyżej, brak jest uzasadnienia dla projektowania instrumentów 

finansowych, służących finansowaniu procesów inwestycyjnych w jednostkach samorządu 

terytorialnego, przeznaczonych na tworzenie SAG – w reakcji na zjawisko luki finansowania. 

Z drugiej strony należy rozważyć zasadność tworzenia instrumentu dłużnego o charakterze 

zachęty. 

 
81 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, t.j. Dz. U. 2019, poz. 869 (art. 243). 
82 Kredyty inwestycyjne BGK dla samorządów 

https://www.bgk.pl/samorzady/inwestycje/kredyty-inwestycyjne/
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Wyniki przeprowadzonego badania wskazują, że inny rodzaj instrumentu finansowego, 

a więc noszący charakter zachęty inwestycyjnej, wywołującej zainteresowanie pozyskaniem 

finansowania w celu realizacji procesu utworzenia SAG, jest również dyskusyjny. Przesłanki 

uzasadniające taką konkluzję są następujące: 

• W przeprowadzonym w 2018 roku badaniu83 zainteresowania małopolskich 

jednostek samorządu terytorialnego finansowaniem dłużnym, które mogłoby 

być wykorzystywane na tworzenie / rozwój SAG, sformułowano wniosek, że 

zainteresowanie finansowaniem zwrotnym na takie cele jest niewielkie84. 

W badaniu tym uwzględniono 30 jednostek samorządu terytorialnego (gminy 

miejskie i miejsko-wiejskie – w równym podziale na subregiony województwa 

oraz z wyłączeniem Krakowa, Tarnowa i Nowego Sącza), ocenianych, jako 

zainteresowane rozwijaniem SAG i posiadających potencjał w tym zakresie. 

W gronie tym zidentyfikowano tylko pięć jednostek przychylnie oceniających 

możliwość skorzystania z instrumentu finansowego (pożyczki preferencyjnej) 

przeznaczonej na  sfinansowanie rozwoju lub procesu tworzenia SAG. Stanowisko 

przedstawicieli tych gmin pozytywne, aczkolwiek ewentualne decyzje w tym 

zakresie uzależniano o konkretnych parametrów takiego instrumentu. Wyniki 

tego badania, wskazały na pewne zainteresowanie, jednak niewielkie, raczej nie 

przemawiające za uruchomieniem instrumentu dedykowanego, co do którego 

można by oczekiwać większej skali popytu. Można tu uzupełnić, że w badaniu 

tym ponad połowa jednostek samorządowych wyraziła zdecydowany brak 

zainteresowania w korzystaniu z instrumentów zwrotnych przeznaczonych na 

tworzenie / rozwój SAG. 

• Z kolei, w ramach wywiadów przeprowadzonych dla celów niniejszego badania, 

wynika w zasadzie wniosek podobny, wskazujące na małe zainteresowanie tego 

rodzaju instrumentem. Wywiad ten prowadzony był z podmiotem regionalnym, 

posiadającym odpowiedni potencjał finansowy i zainteresowanym w 

uruchomieniu jakiś form finansowania procesów inwestycyjnych, dotyczących 

tworzenia / rozwoju SAG). Podmiot ten, od dłuższego już czasu prowadzi 

rozmowy z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego w 

województwie małopolskim, dążąc do identyfikacji jednostek zainteresowanych 

dedykowanym wsparciem.  Niestety, w chwili obecnej udało się zidentyfikować 

tylko jedną jednostkę, wyrażającą zainteresowanie w nawiązaniu współpracy 

w celu wypracowania formuły finansowania zadań inwestycyjnych dotyczących 

SAG. 

 
83 Celem tego badania byłą ocena zainteresowania małopolskich jednostek samorządu terytorialnego 
tworzeniem lub rozwijaniem (modernizacją) terenów inwestycyjnych pod potrzeby inwestorów (sektora MŚP) 
przy wykorzystaniu instrumentów finansowych. 
84 „Ekspertyza na temat zapotrzebowania małopolskich jednostek samorządu terytorialnego …”, op. cit. 
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• Na koniec należy pamiętać, że w chwili obecnej można mówić o pewnym 

nasyceniu projektami dotacyjnymi, które służą (lub już umożliwiły) ustanowienie 

lokalnych stref aktywności gospodarczej (jest to efektem wdrażania projektów 

dotacyjnych RPO WM 2014-2020, jak i programu wcześniejszego). Ponadto, 

realizacja poszczególnych konkursów uwidoczniła, iż zainteresowanie wsparciem 

dotacyjnym nie nadmierne wysokie (tym bardziej spodziewać się można raczej 

ograniczonego zainteresowania instrumentem zwrotnym). 

Konkludując, zidentyfikowany stan faktyczny nie uzasadnia tworzenia instrumentu 

zwrotnego (np. instrumentu pożyczkowego), który przeznaczony byłby na cele dotyczące 

tworzenia / rozwoju SAG. Założyć można, że będzie to instrument całkowicie niszowy, 

którym zainteresowane będą bardzo nieliczne jednostki. W tej sytuacji właściwszym wydaje 

się przeniesienie kwestii finansowania takich zadań poza mechanizm instrumentów 

finansowych RPO WM (finansowania unijnego). Można wyobrazić sobie, że oferta w tym 

zakresie zostałaby udostępniona ze środków zwracanych z instrumentów finansowych, 

którymi zarządza spółka Małopolski Fundusz Rozwoju. Przy czym, z uwagi na przewidywany 

nieznaczny popyt, nie chodzi tu o ustrukturalizowaną, ściśle określoną ofertę, a raczej 

gotowość Funduszu do finansowania tego rodzaju projektów, a w tym zakresie 

konfigurowania oferty w sposób zindywidualizowany (stosownie do specyfiki danego 

przypadku). Rozwiązanie takie wydaje się o wiele bardzie efektywne, właśnie z uwagi na 

niewielką skalę popytu. Jednocześnie będzie ono bardzo elastyczne, tzn. umożliwi 

skonfigurowanie transakcji zgodnie z potrzebami zainteresowanej jednostki samorządu 

terytorialnego. Oczywiście, w tym celu Małopolski Fundusz Rozwoju powinien uzyskać 

mandat do rozszerzenia obecnej oferty o finansowanie potrzeb jednostek samorządu 

terytorialnego w zakresie rozwoju infrastruktury pod potrzeby działalności gospodarczej oraz 

przyciągania inwestorów zewnętrznych.  

3.5 Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach 

3.5.1 Diagnoza problemu 

Zgodnie z przygotowaną w 2019 r. Polityką Energetyczną Polski do 2040 r.85, działania 

zwiększające efektywność energetyczną polskiej gospodarki mają służyć realizacji kilku 

podstawowych celów. Zmniejszenie zużycia energii obniża koszty energii dla firm, 

co pozytywnie wpływa na konkurencyjność poszczególnych branż (szczególnie 

energochłonnych) i całej gospodarki. Jednocześnie, zmniejszenie energochłonności 

gospodarki zmniejsza zapotrzebowanie na import energii, co zwiększa bezpieczeństwo 

energetyczne kraju. Istotną korzyścią działań proefektywnościowych jest również 

zmniejszenie negatywnego wpływu sektora energii na środowisko poprzez racjonalne 

 
85 Ministerstwo Energii, Polityka Energetyczna Polski do 2040 r., Warszawa 2019. Obecnie trwają prace nad 
aktualizacją PEP 2040 – streszczenie jest dostępne na stronie https://www.gov.pl/web/klimat/minister-kurtyka-
polityka-energetyczna-polski-do-2040-r-udziela-odpowiedzi-na-najwazniejsze-wyzwania-stojace-przed-polska-
energetyka-w-najblizszych-dziesiecioleciach 

https://www.gov.pl/web/klimat/minister-kurtyka-polityka-energetyczna-polski-do-2040-r-udziela-odpowiedzi-na-najwazniejsze-wyzwania-stojace-przed-polska-energetyka-w-najblizszych-dziesiecioleciach
https://www.gov.pl/web/klimat/minister-kurtyka-polityka-energetyczna-polski-do-2040-r-udziela-odpowiedzi-na-najwazniejsze-wyzwania-stojace-przed-polska-energetyka-w-najblizszych-dziesiecioleciach
https://www.gov.pl/web/klimat/minister-kurtyka-polityka-energetyczna-polski-do-2040-r-udziela-odpowiedzi-na-najwazniejsze-wyzwania-stojace-przed-polska-energetyka-w-najblizszych-dziesiecioleciach
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wykorzystanie zasobów, redukcję emisji zanieczyszczeń (i CO2) oraz ograniczenie ilości 

odpadów. 

Wykres 17.  Zużycie energii pierwotnej w latach 2005-2018 i cele na lata 2020 i 2030 (Mtoe) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PEP 2040 i KPEiK. 

Efektywność energetyczna jest jednym z trzech priorytetowych obszarów polityki 

klimatyczno-energetycznej UE, w ramach której zobowiązano się w perspektywie 2020 r. 

zwiększyć efektywność energetyczną zmniejszając zużycie energii pierwotnej o 20%, 

w porównaniu z prognozami PRIMES z 2007 r., wykonanymi dla Komisji Europejskiej. Polska 

zadeklarowała na lata 2010-2020 ograniczenie zużycia energii pierwotnej o 12,4% 

w stosunku do prognozy z 2007 r86, co oznacza zużycie na poziomie 96,4 Mtoe w 2020 r. 

Według ostatnich dostępnych danych w czasie opracowania raportu, w 2018 r. zużycie 

energii pierwotnej wyniosło 101,1 Mtoe, co wskazuje na potencjalne trudności w osiągnięciu 

celu na 2020 r. Na 2030 r., Polska przyjęła jako cel redukcję zużycia energii pierwotnej o 23% 

w porównaniu do prognozy PRIMES 2007, co oznacza spadek zużycia do 91,3 Mtoe. 

Przy oczekiwanym znaczącym wzroście PKB w tym okresie, przyjęty cel należy uznać 

za ambitny i wymagający podjęcia istotnych działań zwiększających efektywność 

energetyczną w gospodarce. 

Zwiększenie efektywności energetycznej gospodarki wymaga działań w wielu różnych 

obszarach – jednym z nich jest sektor MŚP. Działania w tym obszarze mogą obejmować 

m.in. wsparcie termomodernizacji budynków przedsiębiorstw, wymiany źródeł ciepła 

na bardziej efektywne, rekuperacji, energooszczędnego oświetlenia, a także wdrożenia 

energooszczędnych technologii produkcji (szczególnie istotne w energochłonnych gałęziach 

 
86 W prognozie wykonanej dla Komisji Europejskiej (PRIMES – Baseline 2007) zużycie energii pierwotnej przez 
Polskę prognozowane jest na poziomie 110 Mtoe w 2020 r. Uwzględniając ograniczenie zużycia energii o 13,6 
Mtoe otrzymano 96,4 Mtoe 
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przemysłu). Ich efektem powinno być zmniejszenie zapotrzebowania zarówno na energię 

cieplną, jak i elektryczną. Istotnym wyzwaniem dla przedsiębiorców jest również realizacja 

uchwały antysmogowej, która nakłada na wszystkie firmy w województwie małopolskim 

obowiązek wymiany wszystkich kotłów pozaklasowych do końca 2022 r., a kotłów klasy 3 i 4 

– do końca 2026 r. Celem wprowadzenia uchwały antysmogowej jest nie tyle zwiększenie 

efektywności energetycznej, ile poprawa jakości powietrza. 

W RPO WM 2014-2020 jako wskaźnik rezultatu dla obszaru efektywności energetycznej 

w przedsiębiorstwach przyjęto wskaźnik Zużycie energii elektrycznej (GWh) na 1 mln zł 

PKB. Pokazuje on w pewnym stopniu zmiany energochłonności gospodarki, ale ogranicza się 

jedynie do zużycia energii elektrycznej (nie uwzględnia energii cieplnej, która jest istotnym 

celem działań proefektywnościowych w przedsiębiorstwach, np. termomodernizacji 

budynków). W RPO WM 2014-2020 przyjęto jako cel na 2023 r. spadek wskaźnika o 21,7% 

w stosunku do r. 2012, tj. do 0,083 GWh na 1 mln zł PKB. Według aktualnych danych GUS, cel 

ten został już osiągnięty w 2017 r., a energochłonność regionalnej gospodarki zmniejszyła się 

do poziomu średniej ogólnokrajowej. 

W założeniach polityki spójności na lata 2021-2027, jednym z 5 celów jest CP2 - Ekologiczna, 

niskoemisyjna Europa dzięki inwestowaniu w transformację energetyczną, odnawialne 

źródła energii i walkę ze zmianą klimatu. Zgodnie z wstępnymi założeniami, w ramach 

realizacji tego celu w RPO WM 2021-2027 planuje się m.in. działania zwiększające 

efektywność energetyczną przedsiębiorstw87. 

Wykres 18.  Zużycie energii elektrycznej (GWh) na 1 mln zł PKB 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 
87 Założenia Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027. Wpływ na zakres przyszłego regionalnego programu 
operacyjnego województwa małopolskiego, Kraków 2019 r. 
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3.5.2 Dostępność alternatywnych źródeł wsparcia i dotychczasowa interwencja 

Dotychczasowa interwencja 

W ramach RPO WM 2014-2020 interwencja w obszarze efektywności energetycznej 

przedsiębiorstw realizowana była wyłącznie poprzez wsparcie dotacyjne, 

bez wykorzystania instrumentów finansowych. Wsparcie inwestycji ukierunkowanych na 

zwiększenie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach realizowane było w ramach 

PI 4b Promowanie efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł 

energii w przedsiębiorstwach. Beneficjentami wsparcia były firmy sektora MŚP, które mogły 

otrzymać dotację na przeprowadzenie termomodernizacji budynków, wdrożenie technologii 

produkcji bardziej efektywnych energetycznie czy inwestycje w OZE (szczególnie dużym 

zainteresowaniem cieszyła się wymiana linii produkcyjnych i fotowoltaika). Wsparcie cieszyło 

się bardzo dużym zainteresowaniem przedsiębiorców – podczas naboru w 2018 r. złożono 

359 wniosków na łączną kwotę 308 mln zł, co prawie 4-krotnie przekraczało dostępną 

alokację, a dofinansowano razem 131 projektów na kwotę 95 mln zł (średnio 725 tys. zł). 

Zasady otrzymania wsparcia były bardzo atrakcyjne – MŚP mogły otrzymać do 85% 

dofinansowania na realizowane inwestycje. Warunkiem możliwości ubiegania się o wsparcie 

było wykonanie audytu energetycznego, wskazującego na osiągnięcie min. 25% poprawy 

efektywności energetycznej dzięki realizowanej inwestycji.  

Instrumenty finansowe wspierające efektywność energetyczną przedsiębiorstw wdrażane 

były w czterech innych województwach (patrz tabela poniżej)88. Pożyczki na efektywność 

energetyczną, co do zasady, pozwalały na pozyskanie większych środków niż w ramach 

pożyczek dla MŚP w PI 3c (maksymalnie od 1,3 mln w woj. opolskim nawet do 10 mln 

w woj. kujawsko-pomorskim), oferowane były z niższym oprocentowaniem (nawet 0%), 

a także dłuższym okresem spłaty (maksymalnie od 8 do 15 lat). Przykładowo, aktualizacja 

analizy ex-ante w woj. dolnośląskim wskazywała, że całość alokacji na pożyczki w PI 4b w tym 

regionie powinna zostać wykorzystana, a przedsiębiorcy korzystali z pożyczki przede 

wszystkim z uwagi na atrakcyjniejsze warunki niż w PI 3c, przy czym większym powodzeniem 

cieszyły się inwestycje w modernizację linii produkcyjnych niż termomodernizację budynków. 

Odbiorcy ostateczni wsparcia wskazywali jednak na szereg istotnych barier – przede 

wszystkim wąski zakres wsparcia i rozbudowaną dokumentację, w tym czasochłonność 

audytu energetycznego.89 W rezultacie, część firm wolała skorzystać z prostszej i szybciej 

udzielanej pożyczki w ramach PI 3c. W pozostałych regionach brakuje informacji na temat 

postępów wdrażania alokacji w PI 4b; jedno z województw (śląskie), które planowało w 2020 

 
88 Przy czym inwestycje efektywne energetyczne/z korzystnym oddziaływaniem środowiskowym były 
preferowane w IF dla firm również w innych województwach, np. pomorskim 
89 Por. Imapp Consulting, PAG Uniconsult, „Aktualizacja oceny ex ante w zakresie możliwości zastosowania 
instrumentów finansowych w województwie dolnośląskim w okresie 2014-2020”, Warszawa 2020 
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roku wybór pośrednika przesunęło środki z priorytetu na wsparcie przedsiębiorstw 

szczególnie dotkniętych skutkami COVID-1990. 

 

 
90 Por. Pracownia Re-Source, „Ewaluacja dotycząca wsparcia sektora przedsiębiorstw w ramach RPO WSL 2014-
2020”, Poznań 2020 
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Tabela 12.  Porównanie głównych parametrów pożyczek na efektywność energetyczną w ramach priorytetu 4b w regionalnych programach 

operacyjnych 

Lp. Województwo Pośrednik 
finansowy 

Grupa docelowa Typy projektów Wielkość 
pożyczki 
(mln zł) 

Okres 
pożyczki (w 
latach) 

Karencja w 
spłacie (w 
mc) 

Oprocentowanie Opłaty / 
prowizje 

1 Dolnośląskie TISE S.A. 

Konsorcjum 
FRW/WARR 

MŚP 

Grupy 
producentów 
rolnych 

Przedsiębiorstwa 
należące do JST 

Głęboka modernizacja energetyczna 
budynków (w tym ew. OZE), 
zastosowanie energooszczędnych 
technologii produkcji, zastosowanie 
technologii odzysku ciepła w 
przedsiębiorstwach 

0,2 – 3 (do 
100% 
kosztów) 

15 6 Od 0,5% (de 
minimis) 

brak 

2 Kujawsko-
pomorskie 

Bank Pekao S.A. MŚP Głęboka modernizacja energetyczna 
budynków 

Budowa i przebudowa instalacji OZE, 
zastosowanie energooszczędnych 
technologii produkcji, zastosowanie 
technologii odzysku ciepła w 
przedsiębiorstwach 

do 10 15 24 Preferencyjne Preferencyjne 

3 Opolskie Fundacja Rozwoju 
Śląska 

MŚP Głęboka modernizacja energetyczna 
budynków (w tym ew. OZE), 
zastosowanie energooszczędnych 
technologii produkcji, zastosowanie 
technologii odzysku ciepła w 
przedsiębiorstwach 

do 1,3 

(do 100% 
kosztów) 

8 6 Od 0% (de 
minimis) 

brak 

4 Podlaskie Fundacja Rozwoju 
Przedsiębiorczości 
w Suwałkach 

Fundusz 
Wschodni 

MŚP Głęboka modernizacja energetyczna 
budynków (w tym ew. OZE), budowa 
i przebudowa instalacji OZE, 
zastosowanie energooszczędnych 
technologii produkcji 

Zastosowanie technologii odzysku 
ciepła w przedsiębiorstwach 

do 1 (do 
100% 
kosztów) 

10 12 Od 0% 
(de minimis) 

brak 

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie odpowiednich stron internetowych.. 
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Dostępność alternatywnych źródeł wsparcia 

Aktualnie, oferta publicznego wsparcia ukierunkowanego stricte na inwestycje 

w zwiększenie efektywności energetycznej firm jest mocno ograniczona. Na rynku 

funkcjonuje jednak kilka źródeł wsparcia publicznego dla takich inwestycji, które warto 

uwzględnić przy projektowaniu interwencji w ramach RPO WM 2021-2027. 

Jednym z najważniejszych źródeł wsparcia poprawy efektywności energetycznej 

przedsiębiorstw jest krajowy program Energia+, wdrażany przez NFOŚiGW. Jego celem jest 

zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawa 

jakości powietrza. Przedsiębiorstwa (MŚP i duże firmy) mogą otrzymać pożyczkę m.in. na 

poprawę efektywności energetycznej (zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i cieplnej, 

w tym termomodernizacja, modernizacja procesów przemysłowych), zmniejszenie zużycia 

surowców, ograniczenie szkodliwych emisji do atmosfery, nowe źródła ciepła i energii 

elektrycznej (w tym OZE). Łącznie w ramach programu do rozdysponowania jest kwota 4 mld 

zł na okres 2019-2023 (wydatkowanie do 2025 r.). Po zmianach wprowadzonych od 

października 2020 r., firmy mogą otrzymać preferencyjne pożyczki od 0,5 mln91 do 300 mln 

zł, maksymalnie na 85% kosztów kwalifikowalnych, na okres do 15 lat, z oprocentowaniem 

WIBOR 3m + 50 punktów bazowych92, ale nie mniej niż 1,5%. Do 10% kwoty pożyczki może 

zostać umorzone (nie więcej niż 1mln zł), warunkiem umorzenia jest realizacja projektu 

zgodnie z założeniami i terminowa spłata rat. Program Energia+ jest z definicji adresowany 

do większych podmiotów (w tym dużych spółek energetycznych), realizujących inwestycje 

o relatywnie dużej skali. Zainteresowanie programem wzrosło po wprowadzeniu ostatnich 

zmian (m.in. obniżenie oprocentowania, zmniejszenie minimalnej kwoty, wprowadzenie 

możliwości umorzenia), minusem jest jednak relatywnie długi okres oczekiwania na środki. 

Ogółem, program Energia+ należy traktować jako ważny punkt odniesienia przy 

projektowaniu instrumentów regionalnych w obszarze efektywności energetycznej 

przedsiębiorstw. 

W województwie małopolskim przedsiębiorcy mogą skorzystać również z pożyczek 

WFOŚiGW. WFOŚiGW oferuje m.in. pożyczki na termomodernizację budynków (docieplenie 

budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej), finansując maksymalnie 100% kosztów. 

Pożyczka oprocentowana jest na poziomie 0,8 stopy redyskonta weksli NBP, ale nie mniej niż 

3,5%, przy jednoczesnym braku opłat i prowizji. Okres spłaty wynosi maksymalnie do 10-12 

lat. Dodatkowo, istnieje potencjalnie możliwość umorzenia części pożyczki (10%), ale jest 

ono rozpatrywane indywidualnie. Pożyczka WFOŚiGW nie spotyka się jednak z dużym 

zainteresowaniem przedsiębiorców, przede wszystkim ze względu na dość wysokie 

oprocentowanie93. Dodatkowo, z powodu systematycznie spadających wpływów funduszu 

 
91 Wcześniej minimalna kwota wynosiła 1 mln zł. 
92 100 punktów bazowych = 1 punkt procentowy. 
93 Z danych WFOŚiGW wynika, że w latach 2018 – 2020 udzielano przedsiębiorcom jedynie od 1-3 pożyczek 
rocznie. 
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(m.in. z powodu przejęcia przez Wody Polskie znacznej części dotychczasowych dochodów 

WFOŚiGW), dostępność środków dla przedsiębiorstw będzie ograniczona. W konsekwencji, 

pożyczki WFOŚiGW nie powinny kanibalizować ewentualnego wsparcia zwrotnego w ramach 

RPO WM dla przedsiębiorców. 

Obok wskazanych instrumentów, wdrażanych przez fundusze ochrony środowiska 

i gospodarki wodnej istnieje jeszcze oferta banków komercyjnych (np. BOŚ, BNP Paribas), 

lecz ze względu na wyższe oprocentowanie nie jest ona tak atrakcyjna.  

3.5.3 Szacunek zapotrzebowania / luki finansowej 

Łączne zapotrzebowanie na inwestycje w obszarze efektywności energetycznej 

przedsiębiorstw oraz wielkość luki finansowej oszacowano na podstawie ankiety CATI 

przeprowadzonej na próbie 1038 przedsiębiorstw sektora MŚP z woj. małopolskiego. 

Warto jednak pamiętać, że celem stosowania instrumentów finansowych w obszarze 

energetyki jest nie tylko wypełnienie luki finansowej w dostępie do środków zewnętrznych, 

ale (nawet w większym stopniu) stworzenie odpowiedniego efektu zachęty do realizacji 

inwestycji ważnych z punktu widzenia polityki proekologicznej. Z tego względu, wśród 

podmiotów potencjalnie zainteresowanych skorzystaniem z instrumentów zwrotnych w tym 

obszarze mogą być również podmioty nie znajdujące się w luce finansowej. 

Ogółem, łączne deklarowane przez firmy MŚP zapotrzebowanie na finansowanie 

zewnętrzne w obszarze efektywności energetycznej wynosi ok. 1,1 mld zł rocznie. Szacunek 

ten wynika z faktu, iż spośród wszystkich inwestycji planowanych do realizacji przez firmy 

z wykorzystaniem środków zewnętrznych w ciągu najbliższych 12 miesięcy (na łączną kwotę 

8,3 mld zł), aż 13,6% dotyczy zwiększenia efektywności energetycznej budynku lub linii 

produkcyjnych. Otrzymany szacunek łącznego zapotrzebowania na finansowanie zewnętrzne 

warto jednak analizować z dużą dozą ostrożności. Po pierwsze, deklaracje dotyczące planów 

inwestycyjnych finansowanych ze środków zewnętrznych są wyraźnie zawyżone – ich łączna 

wartość (8,3 mld zł) ponad 2-krotnie przekracza szacunkową realną wartość inwestycji 

finansowanych ze środków zewnętrznych w 2019 r. (ok. 4 mld zł wg badania Ipopema). 

Po drugie, ankietowani przedsiębiorcy często dla tej samej inwestycji wskazywali kilka celów 

– np. zwiększenie efektywności energetycznej i nabycie lub modernizacja maszyn, 

co powoduje, że mogą oni je sfinansować np. w ramach pożyczek rozwojowych dla MŚP, 

niewymagających tylu formalności. Po trzecie, należy pamiętać, że inwestycje w zwiększenie 

efektywności energetycznej nie należą do najbardziej priorytetowych (z powodu relatywnie 

niskiej stopy zwrotu, zwłaszcza w przedsiębiorstwach, gdzie wydatki na energię stanowią 

niewielki udział kosztów prowadzenia działalności), a dodatkowo skłonność do ich realizacji 

może być w najbliższym czasie mniejsza z powodu kryzysu wywołanego pandemią COVID-19. 

Potencjalne zainteresowanie instrumentami zwrotnymi w obszarze efektywności 

energetycznej przedsiębiorstw jest również ściśle uzależnione od atrakcyjności 

oprocentowania. Ogółem, zdecydowane zainteresowanie skorzystaniem z pożyczki 
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ze środków UE deklaruje 11% firm chcących skorzystać z finansowania zewnętrznego w 

przypadku oprocentowania 5%, 30% firm w przypadku oprocentowania na poziomie 2% 

i aż 64% firm przy oprocentowaniu 0% (co oznacza deklarowany popyt na poziomie 

od 123 mln do 723 mln zł rocznie). 

Część zapotrzebowania na finansowanie zewnętrzne inwestycji MŚP w obszarze 

efektywności energetycznej nie jest zaspokojona przez rynek komercyjny. Ogółem, lukę 

finansową (lukę nieprzyznanego finansowania inwestycyjnego) w tym obszarze 

oszacowano na 95 mln zł w 2019 r. Wynika to z faktu, iż spośród firm znajdujących się 

w luce94, 24% deklarowało, że celem planowanej inwestycji było zwiększenie efektywności 

energetycznej. Przy czym tak wyliczoną lukę również należy także traktować z dużą 

ostrożnością, z uwagi na relatywnie niewielka próbę badawczą95. Dodatkowo, należy 

pamiętać, że firmy znajdujące się w luce wskazywały w ankiecie więcej niż jeden cel 

planowanej inwestycji, przez co poszczególnie kategorie inwestycji nie są rozłączne. 

Szacowana projekcja do roku 2030, przy założeniu stałego, 24% udziału luki finansowej 

w obszarze efektywności energetycznej do luki ogółem znajduje się w tabeli poniżej. 

Wzrost luki w latach 2020-2021 uwzględnia pogorszenie dostępności finansowania 

komercyjnego z powodu pandemii koronawirusa. 

Tabela 13.  Oszacowanie luki finansowej w obszarze efektywności energetycznej MŚP 

do roku 2030 (mln zł) 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Luka finansowa 
MŚP ogółem 

391 682 728 440 465 491 518 547 577 608 640 674 

Luka finansowa 
w obszarze 
efektywności 
energetycznej 
MŚP 

95 166 177 107 113 120 126 133 141 148 156 164 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety CATI i danych GUS. 

3.5.4 Zasadność zastosowania instrumentów finansowych 

Inwestycje zwiększające efektywność energetyczną przedsiębiorstw powinny (w 

większości przypadków) umożliwiać, dzięki wygenerowaniu oszczędności w kosztach 

zużycia energii, pokrycie kosztów projektu96, przy czym okres zwrotu z takiej inwestycji jest 

 
94 Szczegółowe wyliczenia w podrozdziale dotyczącym finansowania dla MŚP 
95 Spośród 1038 ankietowanych przedsiębiorstw, o uzyskanie finansowania zewnętrznego ubiegało się 167 
podmiotów, z których 11 odmówiono finansowania. Struktura tak obliczonej luki bazuje więc na odpowiedziach 
zaledwie 11 przedsiębiorstw. 
96 Wyjątkiem mogą być wymagane inwestycje w wymianę nieekologicznego źródła ciepła – nowe źródło może 
być droższe w utrzymaniu niż poprzednie. 
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zazwyczaj relatywnie długi, co ogranicza skłonność przedsiębiorstw do realizacji inwestycji. 

Jednocześnie, inwestycje w tym obszarze generują pozytywne efekty zewnętrzne, w postaci 

zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska, w tym zmniejszenia emisji CO2 i poprawy jakości 

powietrza. Z tego względu, w naszej ocenie istnieje uzasadnienie dla zaoferowania w tym 

obszarze instrumentów zwrotnych, przyznawanych jednak na zasadach preferencyjnych 

(w tym potencjalnie z elementem bezzwrotnym – premią lub częściowym umorzeniem). 

Za wsparciem zwrotnym przemawia również duża nominalna liczba potencjalnych 

beneficjentów oraz (w dłuższej perspektywie) – potencjalny rewolwing środków, czyli 

możliwość ich wielokrotnego wykorzystania. Nie bez znaczenia jest również większa (dłuższa) 

dostępność środków zwrotnych, w przeciwieństwie do dotacji, które są zazwyczaj możliwe 

do pozyskania jedynie okresowo, podczas prowadzonych naborów. Wsparcie zwrotne 

wymusza również niejako większą ostrożność w wydatkowaniu środków, zmniejsza ryzyko 

wydatkowania większych kwot niż jest to niezbędne dla osiągnięcia danego rezultatu. 

Zaoferowanie wsparcia zwrotnego wiąże się jednak z pewnymi ryzykami wdrożeniowymi. 

Przede wszystkim, istotne jest na ile realny będzie skuteczny wybór pośredników 

finansowych zainteresowanych wdrażaniem tego typu instrumentu. Doświadczenie obecnej 

perspektywy wskazuje, że instrumenty w obszarze energetyki nie spotykały się z dużym 

zainteresowaniem pośredników finansowych, co w niektórych regionach skutkowało 

przesunięciem alokacji, głównie na wsparcie przedsiębiorczości. Innym ryzykiem jest dużo 

większe zainteresowanie wśród przedsiębiorców dotacjami w tym obszarze niż pożyczkami, 

które może być dodatkowo spotęgowane trudną sytuacją firm wskutek pandemii COVID-19. 

Niewątpliwą barierą trudną do zaadresowania (szczególnie dla mikroprzedsiębiorstw) mogą 

być także koszty i czasochłonność przygotowania audytu energetycznego97. Być może warto 

zatem rozważyć dotacyjne finansowanie tego rodzaju dokumentacji. 

Potencjalny instrument finansowy wspierający efektywność energetyczną sektora MŚP 

w ramach RPO WM 2021-2027 powinien uwzględniać odpowiednią demarkację względem 

programu krajowego Energia+. Naturalnym podziałem może być kierowanie wsparcia 

w ramach RPO na relatywnie mniejsze inwestycje, oraz zapewnienie szybszego dostępu 

do środków niż ma to obecnie miejsce w programie NFOŚiGW. Atrakcyjność instrumentu 

regionalnego powinna być jednocześnie nie mniejsza (a raczej większa, z uwagi na 

kierowanie go typowo do sektora MŚP) niż programu Energia+. 

Natomiast w przypadku inwestycji wymaganych przez prawo, w związku z wdrażaniem 

uchwały antysmogowej, należy rozważyć wsparcie dla MŚP w formie dotacji. Uchwała 

antysmogowa zobowiązuje wszystkich (w tym firmy MŚP) w woj. małopolskim do wymiany 

kotłów pozaklasowych do końca 2022 r., a kotłów klasy 3 i 4 – do końca 2026 r. 

 
97 Na ten problem wskazywali przedstawiciele firm korzystających z pożyczki na efektywność energetyczną 
w województwie dolnośląskim w obecnej perspektywie finansowej. Por. Imapp Consulting, PAG Uniconsult, 
„Aktualizacja oceny ex ante w zakresie możliwości zastosowania instrumentów finansowych w województwie 
dolnośląskim w okresie 2014-2020”, Warszawa 2020 
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W tym wypadku, realizacja inwestycji może nie przyczynić się do obniżenia kosztów energii, 

a nawet w części przypadków doprowadzić do ich zwiększenia (np. w przypadku zamiany 

węgla na gaz ziemny)98. Z tego względu, taka inwestycja nie wygeneruje odpowiednich 

oszczędności w kosztach zużycia energii, które mogłyby pokryć poniesione koszty. 

Tabela 14.  Argumenty za i przeciw zastosowaniu instrumentów finansowych w obszarze 

zwiększania efektywności energetycznej przedsiębiorstw sektora MŚP 

w ramach RPO 2021-2027 

Za Przeciw 

- inwestycja powinna przyczynić się do 
oszczędności w kosztach zużycia energii, 
pokrywających (przynajmniej w długim okresie) 
koszty projektu 

- relatywnie niewielkie ryzyko inwestycji  

- możliwość wielokrotnego wykorzystania 
(rewolwingu) środków, tworzenie kapitału do 
prowadzenia polityki rozwoju w regionie 

- duża liczba potencjalnych odbiorców 
ostatecznych, konieczność ich selekcji w 
przypadku dotacji 

- możliwość zapewnienia ciągłości w dostępie 
do środków (brak ograniczonych w czasie 
naborów) 

- mniejsza ingerencja w procesy rynkowe, 
stabilizowanie rynku 

- większa racjonalność w wydatkowaniu 
środków zwrotnych niż bezzwrotnych 

- rosnące ceny energii elektrycznej, 
zwiększające opłacalność inwestycji w tym 
obszarze 

- brak istotnej konkurencji ze strony 
alternatywnych form wsparcia ze środków 
publicznych 

- długi okres zwrotu z inwestycji 
zwiększających efektywność energetyczną 

- projekty w tym obszarze zazwyczaj nie należą 
do priorytetowych z punktu widzenia 
przedsiębiorstw 

- oczekiwanie wsparcia dotacyjnego przez 
przedsiębiorców w tym obszarze 

- możliwe trudności z wyborem pośrednika 
finansowego 

- możliwy brak oszczędności w kosztach w 
przypadku inwestycji w wymianę 
nieekologicznego źródła ciepła 

- możliwa niska skłonność firm MŚP do 
inwestycji ze środków zwrotnych w tym 
obszarze po pandemii koronawirusa 

Źródło: Opracowanie własne. 

3.5.5 Propozycja instrumentów finansowych w perspektywie 2021-2027 

Na podstawie przeprowadzonych analiz rekomendujemy wprowadzenie instrumentu 

finansowego dla MSP w postaci pożyczki na efektywność energetyczną z premią. Umożliwi 

ona sfinansowanie w sposób kompleksowy wszystkich kosztów inwestycji w obszarze 

zwiększenia efektywności energetycznej w ramach jednego instrumentu, przy jednoczesnym 

zapewnieniu efektywnego kosztowo efektu zachęty. Ze środków pożyczki finansowane 

byłyby wydatki związane z głęboką termomodernizacją energetyczną budynków, 

 
98 Takie wnioski płyną z badań jakościowych; porównanie kosztów ogrzewania domu różnymi rodzajami paliw 
można znaleźć np. na stronie: https://zaradnyfinansowo.pl/koszty-ogrzewania/ 
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wdrożeniem technologii produkcji bardziej efektywnych energetycznie (wymiana linii 

produkcyjnych, instalacji) oraz (wyłącznie jako element projektu) inwestycje w OZE. 

W celu wytworzenia odpowiedniego efektu zachęty, proponujemy włączenie w instrument 

komponentu bezzwrotnego (premii) w wysokości do 20% wysokości pożyczki, 

przyznawanej po rozliczeniu inwestycji i wykazaniu zakładanego efektu ekologicznego. 

Proponujemy, by premia była przyznawana automatycznie po spełnieniu warunków, tak by 

wykluczyć uznaniowość w tym zakresie i udzielana w formie częściowej spłaty udzielonej 

pożyczki w postaci umorzenia (lub dotacji na wydzieloną część kosztów projektu). 

Wprowadzenie premii powinno istotnie zwiększyć zainteresowanie pożyczką wśród 

odbiorców ostatecznych, częściowo odpowiadając na sygnalizowane w wywiadach 

oczekiwanie wsparcia dotacyjnego wśród przedsiębiorców, w szczególności w okresie 

popandemicznym, w którym skłonność do inwestycji w tym obszarze może być ograniczona. 

Jednocześnie, wprowadzenie premii umożliwiłoby stopniową zmianę z dotacji (jako jedynej 

formy wsparcia w tym obszarze w RPO WM 14-20) na instrumenty zwrotne. Dokładny 

sposób wdrożenia premii (umorzenie vs. dotacja) i jej wysokość pozostawiamy do decyzji IZ, 

która powinna ją dostosować do sytuacji panującej na rynku. Jeśli okaże się, że efekt zachęty 

w postaci 20%99 premii jest zbyt wysoki i zainteresowanie wyraźnie przewyższa dostępne 

środki, z upływem czasu wysokość premii może być również stopniowo zmniejszana lub 

zamieniona na preferencyjne oprocentowanie. 

Proponujemy przyjęcie maksymalnej wartości pożyczki na poziomie 3 mln zł, zakładamy 

jednak, że średnia wartość pożyczki będzie znacznie mniejsza i wyniesie ok. 800 tys. zł. 

Pożyczka na efektywność energetyczną wdrażana w ramach RPO powinna, co do zasady, 

finansować mniejsze projekty firm sektora MŚP, odróżniając się tym samym od programu 

krajowego Energia+, finansującego większe przedsięwzięcia i dopuszczającego duże firmy. 

Natomiast w przeciwieństwie do pożyczki OZE dla MŚP, zakładamy, że realizowane projekty 

będą bardziej kompleksowe niż np. instalacja wyłącznie paneli fotowoltaicznych. Barierą dla 

mniejszych inwestycji będzie niestety również wymóg audytu energetycznego (przeciętny 

koszt może wynosić ok. 5-10 tys. zł); warto rozważyć dotacyjne finansowanie tego rodzaju 

dokumentacji. 

Kwestią do rozważenia jest wysokość oprocentowania pożyczki. Naturalnie, istnieje 

możliwość zaproponowania oprocentowania preferencyjnego i np. adekwatnego obniżania 

wysokości premii. Natomiast zaletą oprocentowania rynkowego jest zwiększenie motywacji 

do krótszego niż maksymalny okresu spłaty pożyczki, co umożliwi szybszy rewolwing 

środków. 

We wdrażanie pożyczki na efektywność energetyczną warto zaangażować 

m.in. ekodoradców biznesowych z Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, doradców 

 
99 Poziom 20-30% był wskazywany w wywiadach jako graniczny dla zainteresowania odbiorców / wytworzenia 
odpowiednio silnego efektu zachęty. 
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energetycznych z WFOŚiGW, a także ekodoradców gminnych. Posiadają oni rozeznanie 

w zakresie potrzeb oraz bezpośredni kontakt z klientami zainteresowanymi inwestycjami 

w obszarze inwestycji energetycznych, dlatego mogą w znacznym stopniu pomóc w promocji 

nowego instrumentu wsparcia. 

W perspektywie finansowej 2014-2020, na zwiększenie efektywności energetycznej 

i inwestycje OZE w sektorze MŚP (Działanie 4.2) przeznaczono ze środków UE 81,5 mln zł. 

Z kolei w ramach prowadzonych analiz wartość luki finansowej w obszarze efektywności 

energetycznej MŚP oszacowano na ok. 95 mln zł (w ujęciu rocznym). W momencie realizacji 

badania nie znamy żadnych (choćby wstępnych) propozycji alokacji w tym obszarze na nową 

perspektywę finansową. Wstępnie proponujemy przeznaczenie na wsparcie w tym obszarze 

w nowej perspektywie finansowej kwoty ok. 100 mln zł (łącznie z wkładem krajowym), 

co powinno pozwolić na udzielenie ok. 125 pożyczek o średniej wartości 800 tys. zł. 

Ogółem, założenia przyjęte przy przygotowaniu fiszki instrumentu są następujące: 

• Maksymalną wartość pożyczki przyjęto na poziomie 3 mln zł. Wartość pożyczki 

przyjęto w oparciu o rozwiązania w analogicznych pożyczkach obecnej perspektywy 

finansowej w innych województwach oraz wartości projektów w Działaniu 4.2 – 

Ekoprzedsiębiorstwa. Z założenia, większa możliwa do uzyskania maksymalna kwota 

pożyczki (niż w pożyczce na zwiększenie konkurencyjności MŚP) ma być jednym z 

atutów (obok atrakcyjniejszych warunków) pożyczki na zwiększenie efektywności 

energetycznej, stymulując inwestycje w tym obszarze. Zakładamy jednak, że tak 

wysokie pożyczki nie powinny dominować w portfelu pośredników, dlatego średnią 

pożyczkę przyjęto na poziomie 800 tys. zł. 

• Okres karencji ustalono na maksymalnie 12 miesięcy, a zapadalność – 

na maksymalnie 15 lat. Dłuższy okres spłaty zmniejszy obciążenie odbiorców obsługą 

zadłużenia, co jest istotne z uwagi na zazwyczaj wydłużony okres zwrotu z inwestycji 

w poprawę efektywności energetycznej (podobne okresy przyjęto w obecnie 

dostępnych pożyczkach w tym obszarze w innych województwach). Dłuższy okres 

karencji powinien pozwolić na zakończenie inwestycji przed rozpoczęciem spłaty rat 

pożyczki. 

• Wartość docelowa wskaźników Enterprises supported (of which: micro, small, 

medium, large) oraz Enterprises supported by financial instruments została obliczona 

na podstawie przyjętych założeń co do liczby pożyczek (125), i konserwatywnie 

skorygowana w dół o 20%.  Dezagregacja wskaźnikia Enterprises supported na mikro, 

małe i średnie firmy została przeprowadzona na podstawie ich udziału wśród 

beneficjentów Działania 4.2 RPO WM 2014-2020 – Ekoprzedsiębiorstwa. 

• Wartość docelowa wskaźnika Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej i cieplnej (GJ / 

rok) została obliczona na podstawie dostępnej alokacji i kosztu jednostkowego 

zaoszczędzenia 1 GJ/rok energii końcowej w Działaniu 4.2 – Ekoprzedsiębiorstwa, 

skorygowanego zakładaną dynamiką wzrostu cen produkcji budowlano-montażowej 
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w latach 2021-2030 (3% rocznie)100. Założono 10% udział wkładu własnego 

w całkowitej wartości kosztów kwalifikowalnych. Wynik konserwatywnie 

skorygowano w dół o 20%.   

• Wartość docelowa wskaźnika Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej (GJ / rok) została 

obliczona jako udział energii cieplnej w całkowitej zaoszczędzonej energii końcowej 

(elektrycznej i cieplnej), na podstawie struktury zaoszczędzonej energii w Działaniu 

4.2 RPO WM 2014-2020 – Ekoprzedsiębiorstwa101. 

• Wartość docelowa wskaźnika Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej (GJ / rok) 

została obliczona jako udział energii elektrycznej w całkowitej zaoszczędzonej energii 

końcowej (elektrycznej i cieplnej), na podstawie struktury zaoszczędzonej energii 

w Działaniu 4.2 RPO WM 2014-2020 – Ekoprzedsiębiorstwa102. 

• Wartość docelowa wskaźnika Estimated greenhouse gas emissions (tona ekwiwalentu 

CO2 / rok) została obliczona na podstawie dostępnej alokacji i kosztu jednostkowego 

ograniczenia emisji CO2 w Działaniu 4.2 RPO WM 2014-2020 – Ekoprzedsiębiorstwa, 

skorygowanego zakładaną dynamiką wzrostu cen produkcji budowlano-montażowej 

w latach 2021-2030 (3% rocznie). Wynik konserwatywnie skorygowano w dół 

o 20%103. 

Tabela 15.  Fiszka instrumentu - Pożyczka na efektywność energetyczną z premią – dla firm 

sektora MŚP 

CP2 Pożyczka na efektywność energetyczną z premią – dla firm sektora 

MŚP 

Cel instrumentu:  Zwiększenie efektywności energetycznej MŚP 

Wielkość 

jednostkowej 

transakcji  

Od:  Do:  Ew. karencja Zapadalność:  

0 3 mln zł  Do 12 

miesięcy 

max. 15 lat 

Finanse i wskaźniki 

Planowane do udzielenia pożyczki:  125 

Przeciętna pożyczka:  800 tys. zł  

Alokacja na IF (wkład RPO WM):  89,29 mln zł 

Przybliżone koszty zarządzania (zakładamy 

szacunkowo 8%kwoty wkładu RPO WM) 

7,14 mln zł 

Razem alokacja RPO na IF (bez wkładu własnego 

pośrednika finansowego): 

96,43 mln zł 

Razem alokacja RPO na IF (z wkładem własnym 

pośrednika finansowego): 

107,14 mln zł 

 
100 Alokacja wraz z wkładem własnym OO = 111 111 111 zł, koszt jednostkowy zaoszczędzonej energii 
elektrycznej i cieplnej (GJ/rok) = 1041,13 zł (w cenach 2021-2030), 111 111 111 / 1041,13 * 0,8 = 85 377 
101 85 377 * 76% = 64 499 
102 85 377 * 24% = 20 878 
103 Alokacja wraz z wkładem własnym OO = 111 111 111 zł, koszt jednostkowy ograniczenia emisji CO2 = 8 
981,47 zł (w cenach 2021-2030), 111 111 111 / 8 981,47* 0,8 = 9 897 
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CP2 Pożyczka na efektywność energetyczną z premią – dla firm sektora 

MŚP 

Razem alokacja RPO na IF (bez kosztów 

zarządzania): 

100,00 mln zł 

Typy finansowanych projektów i ew. demarkacja ze wsparciem bezzwrotnym 

Głęboka modernizacja energetyczna budynków 

Zastosowanie energooszczędnych technologii 
produkcji (w tym wymiana linii produkcyjnych) 

Budowa i przebudowa instalacji OZE 

(uzupełniająco) 

Demarkacja z pożyczką MŚP – konieczność wykazania 
efektu ekologicznego (udokumentowanego audytem 
energetycznym) 

Demarkacja z pożyczką OZE dla MŚP – szerszy zakres 

wsparcia, większe wymagania (w tym audyt) 

Preferencje i grupa docelowa 

Odbiorcy ostateczni: MŚP 

Oprocentowanie i inne opłaty: Oprocentowanie rynkowe (stałe), brak opłat i prowizji 

Element bezzwrotny Element bezzwrotny w wysokości do 20% kwoty 

pożyczki po rozliczeniu inwestycji i wykazaniu efektu 

ekologicznego, w postaci umorzenia części pożyczki 

(lub dotacji na wydzieloną część kosztów projektu) 

Zabezpieczenia: Ustalane indywidualnie, możliwie ograniczone 

Inne wymogi i preferencje: Maksymalnie uproszczony wniosek o pożyczkę 

minimalne wymagania co do wkładu własnego 
odbiorcy ostatecznego104 

10% wkładu pośrednika finansowego  

Inwestycje w OZE na potrzeby własne (prosument 
biznesowy) 

Potencjalne uwzględnienie w wyliczeniu zdolności 
kredytowej oszczędności w zużyciu energii 

Kryteria wyboru projektów: brak specyficznych kryteriów 

Wskaźniki produktu 

Założenia i komentarze: 

Dobór wskaźników wynika z ich adekwatności do typów projektów finansowanych za pomocą danego 

instrumentu, a także adekwatności do danego celu szczegółowego.  

Wartość wskaźników oszacowaliśmy dość ostrożnie (konserwatywnie). W przypadku podziału wskaźnika liczby 

wspartych przedsiębiorstw na mikro/małe/średnie firmy, opieraliśmy się przede wszystkim na strukturze 

beneficjentów Działania 4.2 (Eko-przedsiębiorstwa), wdrażanego w ramach RPO WM 2014-2020. 

Wskaźnik: Wartość docelowa: 

Enterprises supported (of which: micro, small, 

medium, large) 

100 (30/40/30/0) 

Enterprises supported by financial instruments 100 

Wskaźniki rezultatu 

Założenia i komentarze: Wybrano wskaźniki adekwatne do celów instrumentu wspierającego zwiększenie 

efektywności energetycznej przedsiębiorstw, tj. zredukowania zużycia energii elektrycznej i cieplnej.105 

Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej i cieplnej 85 377 

 
104 Do obliczeń wartości dodanej i dźwigni przyjęto 10% wkład własny odbiorców ostatecznych, ale 
dopuszczamy sytuację, że wkład własny może nie być wymagany 
105 Wartości docelowe oszacujemy po weryfikacji dostępności odpowiednich danych 
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CP2 Pożyczka na efektywność energetyczną z premią – dla firm sektora 

MŚP 

(GJ / rok) 

Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej (GJ / rok) 64 499 

Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej (GJ / rok) 20 878 

Estimated greenhouse gas emissions (tona 

ekwiwalentu CO2 / rok) 

9 897 

Dźwignia (efekt mnożnikowy): 1,11 

Wartość dodana 1,22 

Źródło: Opracowanie własne. 

3.6 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym 

3.6.1 Diagnoza problemu 

Jak wskazano w PEP 2040, potencjał poprawy energetycznej tkwi niemal w całej 

gospodarce, w tym w sektorze mieszkaniowym. Uzasadnienie dla działań w tym obszarze 

jest co do zasady takie samo jak w analogicznym przypadku dotyczącym przedsiębiorstw – 

jest nim konieczność ograniczenia zużycia energii pierwotnej w gospodarce. Działania 

zwiększające efektywność energetyczną w sektorze mieszkaniowym obejmują m.in. 

docieplenie budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę źródła ciepła czy 

instalację energooszczędnego oświetlenia. Działania te mają na celu przede wszystkim 

ograniczenie zużycia energii cieplnej, a w mniejszym stopniu – również energii elektrycznej. 

W założeniach polityki spójności na lata 2021-2027, jednym z 5 celów polityki spójności jest 

CP2 - Ekologiczna, niskoemisyjna Europa dzięki inwestowaniu w transformację energetyczną, 

odnawialne źródła energii i walkę ze zmianą klimatu. Zgodnie z wstępnymi założeniami, 

w ramach realizacji tego celu w RPO UMWM 2021-2027 planuje się m.in. kontynuację 

działań termomodernizacji budynków wraz ze wsparciem inwestycji w OZE106.  

 
106 Założenia Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027. Wpływ na zakres przyszłego regionalnego programu 
operacyjnego województwa małopolskiego, Kraków 2019 r. 
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3.6.2 Dostępność alternatywnych źródeł wsparcia i dotychczasowa interwencja 

Dotychczasowa interwencja 

Wsparcie w obszarze głębokiej termomodernizacji budynków sektora mieszkaniowego 

w perspektywie finansowej 2014-2020 realizowane było w ramach PI 4c107, w Poddziałaniu 

4.3.4. Interwencja była wdrażana wyłącznie w formie zwrotnej, w postaci pożyczki 

na zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach mieszkaniowych 

wielorodzinnych. Odbiorcami pożyczki mogły być spółdzielnie, wspólnoty i TBSy.  

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%. 

Pożyczka na zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym spotkała 

się z dużym zainteresowaniem odbiorców, głównie ze względu na bardzo atrakcyjne 

oprocentowanie oraz brak opłat i prowizji za jej przyznanie.108 

Dostępność alternatywnych źródeł wsparcia 

Najważniejszym alternatywnych źródłem finansowania dla wspólnot i spółdzielni 

mieszkaniowych jest kredyt z premią termomodernizacyjną wypłacaną z Funduszu 

Termomodernizacji i Remontów BGK. Premia termomodernizacyjna, w wysokości od 16% 

(lub 21% w przypadku jednoczesnego montażu instalacji OZE) wypłacana jest po osiągnięciu 

wymaganego wzrostu efektywności energetycznej budynku. Stanowi ona częściową spłatę 

kredytu komercyjnego zaciągniętego przez inwestora. Kredyt z premią termomodernizacyjną 

funkcjonuje na rynku od wielu lat i można zakładać, że zostanie utrzymany w okresie 

realizacji interwencji w ramach RPO 2021-2027. Z przeprowadzonych wywiadów wynika 

jednak, że pożyczka z premią termo jest mniej atrakcyjna finansowo niż dotychczasowa 

pożyczka ze środków RPO WM 2014-2020, zaś podobne doświadczenia wskazują również 

pośrednicy finansowi oraz podmioty mieszkaniowe w województwie pomorskim, kujawsko-

pomorskim i dolnośląskim. 

W województwie małopolskim podmioty sektora mieszkaniowego (podobnie jak 

przedsiębiorcy) mogą skorzystać również z pożyczki termomodernizacyjnej WFOŚiGW. 

WFOŚiGW oferuje m.in. pożyczki na termomodernizację budynków (docieplenie budynku, 

 
107 Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym 
108 Szczegółowa analiza wdrażania pożyczki na zwiększenie efektywności energetycznej została zawarta w 
Raporcie cząstkowym niniejszej ewaluacji: PAG Uniconsult, Imapp Consulting, „Ewaluacja efektów wdrażania 
zwrotnych instrumentów finansowych realizowanych w ramach RPO WM 2014-2020 wraz z analizą ex-ante dla 
perspektywy finansowej 2021-2027 – raport cząstkowy”, Warszawa 2020 
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wymianę stolarki okiennej i drzwiowej), finansując maksymalnie 100% kosztów. Pożyczka 

oprocentowana jest na poziomie 0,8 stopy redyskonta weksli NBP, ale nie mniej niż 3,5%, 

przy jednoczesnym braku opłat i prowizji. Okres spłaty wynosi maksymalnie do 10-12 lat. 

Dodatkowo, istnieje potencjalnie możliwość umorzenia części pożyczki (10%), ale jest ono 

w pewnym stopniu uznaniowe i zależy od aktualnych uregulowań i dostępności środków. 

Pożyczka WFOŚiGW spotyka się jednak z umiarkowanym zainteresowaniem beneficjentów – 

jej warunki są zdecydowanie mniej atrakcyjne niż pożyczki ze środków RPO WM 2014-

2020109. 

Inne źródła finansowania obejmowały w poprzednich latach m.in. interwencję PO IiŚ  

2014-2020, która trafiła głównie do dużych spółdzielni mieszkaniowych. Pewną 

konkurencją może być również oferta komercyjna prywatnych banków, w tym 

m.in. inicjatywa EBI PF4EE wdrażana przez BNP Paribas110 na rzecz inwestycji w zakresie 

efektywności energetycznej, która skierowana jest m.in. do wspólnot mieszkaniowych. 

3.6.3 Szacunek zapotrzebowania / luki finansowej 

W ramach niniejszego raportu dokonujemy przybliżonego oszacowania potrzeb 

inwestycyjnych dotyczących termomodernizacji budynków wielorodzinnych 

w województwie małopolskim w oparciu o dane BDL GUS oraz dane z raportu GUS 

z 2018 r111.  

Ogółem, w woj. małopolskim w 2018 r. znajdowało się 395 tys. mieszkań w budynkach 

wielorodzinnych (z wyłączeniem mieszkań komunalnych). Ok. 2/3 z nich należało 

do wspólnot mieszkaniowych, a niespełna 1/3 znajdowało się w zasobach spółdzielni 

mieszkaniowych. Pozostałe budynki stanowiły ok. 3,2% wszystkich zasobów mieszkaniowych 

budownictwa wielorodzinnego, z czego większość stanowiły budynki towarzystw 

budownictwa społecznego (TBS). 

 
109 Z danych WFOŚiGW wynika, że w latach 2018 – 2020 udzielano podmiotom sektora mieszkaniowego od 2 do 
10 pożyczek rocznie. 
110https://www.eib.org/en/press/all/2020-249-bnp-paribas-bank-polska-and-eib-join-forces-for-energy-
efficiency-investments-in-poland?lang=pl 
111 Przy czym badanie GUS nie zawiera wszystkich istotnych informacji na poziomie województw, dlatego 
przyjęto upraszczające założenie o braku istotnych różnic między potrzebami termomodernizacyjnymi w 
Małopolsce i w całym kraju. Alternatywnym rozwiązaniem było oparcie szacunków na wywiadach TDI 
z przedstawicielami spółdzielni/wspólnot mieszkaniowych, uznaliśmy jednak, że z uwagi na dość niewielką 
próbę byłyby one mniej wiarygodne. Naturalnie najlepszym rozwiązaniem byłoby przeprowadzenie pełnego 
audytu potrzeb w zakresie termomodernizacji we wszystkich wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych woj. 
małopolskiego. Por. GUS, Opracowanie metodologii i przeprowadzenie badania skali działań 
termomodernizacyjnych budynków mieszkalnych wielomieszkaniowych w celu poprawy ich energochłonności 
oraz ocena potrzeb i planowanych działań w tym kierunku, Warszawa 2018 r. 

https://www.eib.org/en/press/all/2020-249-bnp-paribas-bank-polska-and-eib-join-forces-for-energy-efficiency-investments-in-poland?lang=pl
https://www.eib.org/en/press/all/2020-249-bnp-paribas-bank-polska-and-eib-join-forces-for-energy-efficiency-investments-in-poland?lang=pl
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Wykres 19.  Struktura zasobów mieszkaniowych w budynkach wielorodzinnych w woj. 

małopolskim, z wyłączeniem mieszkań komunalnych (dane za 2018 r.) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

Według danych z raportu GUS, w Polsce znajduje się 535 tys. budynków 

wielomieszkaniowych (o przynajmniej 3 mieszkaniach w budynku). Zakładając 

proporcjonalny do liczby mieszkań udział budynków z woj. małopolskiego i wyłączając 

mieszkania komunalne, szacujemy liczbę budynków wielorodzinnych (bez komunalnych) 

w woj. małopolskim na 34,3 tys. 

Z badania GUS wynika, że wg stanu na koniec 2016 r., w Polsce 60,7% budynków nie 

wymagało termomodernizacji, w tym 29,7% z powodu przeprowadzenia prac 

termomodernizacyjnych do 2016 r., a 31,0% ze względu na brak potrzeb 

termomodernizacyjnych (np. w wyniku budowy budynku w technologii energooszczędnej). 

Termomodernizacja kolejnych 9,4% była zaplanowana na lata 2017-2020. Zakładając, że 

plany te zostały zrealizowane, na koniec 2020 r. przeprowadzenia termomodernizacji 

w Polsce wciąż wymagało ok. 29,9% wszystkich budynków wielomieszkaniowych. Przyjmując 

taki sam udział budynków wymagających termomodernizacji dla woj. małopolskiego112, 

szacujemy liczbę budynków wymagających termomodernizacji w regionie na 10,2 tys. 

Z danych BGK dotyczących programu wsparcia termomodernizacji i remontów budynków 

wielomieszkaniowych wynika, że I połowie 2018 r. przeciętny koszt przedsięwzięcia 

 
112 Przy czym wśród spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych biorących w wywiadach TDI (reprezentujących 
około 13% wszystkich mieszkań w regionie), udział mieszkań w budynkach wymagających termomodernizacji 
był znacznie niższy i wynosił 4,6%. Może to wynikać jednak z niewystarczającej reprezentatywności próby dla 
ogółu zasobów budownictwa wielomieszkaniowego w regionie, w tym większego udziału przedstawicieli 
aktywniejszych i bogatszych wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Z drugiej strony, woj. małopolskie może 
być aktywniejsze w działaniach termomodernizacyjnych niż reszta kraju. Z tego względu, oszacowaną liczbę 
budynków wymagających termomodernizacji w woj. małopolskim należy traktować jako górną granicę. 



 

 

  102 

 

termomodernizacyjnego wynosił ok. 351 tys. zł. W przeliczeniu na ceny z 2020 r. 

(na podstawie wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej), przeciętny koszt 

termomodernizacji budynku wielomieszkaniowego można szacować na 384 tys. zł. 

W rezultacie, łączne potrzeby inwestycyjne w obszarze termomodernizacji budynków 

wielorodzinnych w woj. małopolskim oszacowano na 3,9 mld zł (w cenach z 2020 r.), 

przy czym nie wszystkie inwestycje w tym obszarze wymagają pozyskania finansowania 

ze środków zewnętrznych. Szczególnie spółdzielnie mieszkaniowe takie inwestycje często 

przeprowadzają ze środków własnych zebranych w ramach fundusz remontowego. Z raportu 

BGK wynika, że ok. 34% respondentów chciało zrealizować inwestycje termomodernizacyjne 

zaplanowane na lata 2017-2020 wykorzystując środki UE lub NFOŚiGW / WFOŚiGW, 26,2% - 

korzystając z kredytu z premią termo BGK, a 13,2% - z kredytu komercyjnego. Łącznie ze 

środków zewnętrznych chciało skorzystać ok. 73,4% respondentów (przyjmując założenie, że 

podmioty nie korzystały z powyższych źródeł jednocześnie).113 Przy założeniu 10% wkładu 

własnego, łączne zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne termomodernizacji 

budynków wielomieszkaniowych w woj. małopolskim szacujemy na 2,6 mld zł. 

Oszacowane zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne termomodernizacji stanowi 

punkt wyjścia do oceny potencjalnego popytu na pożyczki termomodernizacyjne 

w przyszłej perspektywie finansowej. Nie należy go jednak utożsamiać z luką finansową 

sensu stricto, rozumianą jako brak możliwości skorzystania z finansowania komercyjnego. 

Jak wskazywaliśmy w raporcie cząstkowym, 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. Problem luki 

finansowej w sektorze mieszkaniowym wśród ankietowanych przedstawicieli spółdzielni / 

wspólnot mieszkaniowych występował praktycznie wyłącznie w przypadku budynków 

w tzw. współwłasności, których właściciele nie mogą uzyskać finansowania bankowego, 

nawet w przypadku zgody wszystkich współwłaścicieli na wzięcie pożyczki. Brak dostępu 

do finansowania zewnętrznego może natomiast dotyczyć w pewnym stopniu również małych 

wspólnot z ubogimi lokatorami, których nie stać na takie zwiększenie funduszu 

remontowego, by pokryć koszt spłaty rat pożyczki na termomodernizację budynku.  

 
113 W źródłach finansowania planowanych inwestycji respondenci mogli zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź. 
Biorąc jednak pod uwagę, że ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów zakazuje łączenia unijnych 
i krajowych źródeł wsparcia tej samej inwestycji, można przyjąć, że podmioty korzystające ze środków UE nie 
korzystają jednocześnie z kredytu z premią termo BGK. Kolejnych 13,2% zamierza korzystać z kredytu 
komercyjnego, nie jest natomiast pewne, czy osoby te nie korzystają jednocześnie ze środków UE. 



 

 

  103 

 

Tabela 16.  Oszacowanie potrzeb finansowych dotyczących termomodernizacji budynków 

wielorodzinnych w woj. małopolskim 

Pozycja Polska Małopolskie 

Szacunkowa liczba budynków wielorodzinnych [szt.], 
z wyłączeniem komunalnych 

496 198 34 304 

Udział budynków wielorodzinnych wymagających 
termomodernizacji, których remont nie był planowany na lata 
2017-2020 

29,9% 29,9% 

Szacunkowa liczba budynków wielorodzinnych wymagających 
termomodernizacji po 2020 r., z wyłączeniem komunalnych 

148 363 10 257 

Przeciętny koszt termomodernizacji 1 budynku wielorodzinnego 
(zł, w cenach z 2020 r.) 

383 914 383 914 

Łączne potrzeby inwestycyjne: całkowity koszt 
termomodernizacji (w mln zł, w cenach z 2020 r.) 

56 959 3 938 

Szacunkowy udział podmiotów z zapotrzebowaniem na 
finansowanie zewnętrzne 

73,40% 73,40% 

Zakładany wkład własny podmiotów z zapotrzebowanie na 
finansowanie zewnętrzne  

10% 10% 

Szacowane łączne zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne 
termomodernizacji (w mln zł, w cenach z 2020 r.) 

37 627  2 601  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS oraz badania GUS: Opracowanie metodologii 

i przeprowadzenie badania skali działań termomodernizacyjnych budynków mieszkalnych wielomieszkaniowych 

w celu poprawy ich energochłonności oraz ocena potrzeb i planowanych działań w tym kierunku, Warszawa 

2018 r. 

W poniższej tabeli przedstawiono projekcję zapotrzebowania na finansowanie zewnętrzne 

termomodernizacji w sektorze mieszkaniowym dla okresu do roku 2030. Na potrzeby tego 

oszacowania przyjęto założenie, że całość pozostałych do wykonania prac 

termomodernizacyjnych zostanie zrealizowana w ciągu kolejnej dekady. W rezultacie, łączne 

zapotrzebowanie podzielono na 10 równych części, które zostały następnie skorygowane 

o szacowany wskaźnik cen produkcji budowlano montażowej (wyliczony jako średnia 

wartość z lat 2018-2020 i przyjęty jako stała). Ogółem, roczne zapotrzebowanie na 

finansowanie zewnętrzne termomodernizacji w sektorze mieszkaniowym wynosi 260 mln zł 

(w cenach z 2020 r.). 

Tabela 17.  Oszacowanie zapotrzebowania na finansowanie zewnętrzne do roku 2030 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Zapotrzebowanie na 
finansowanie zewnętrzne 
po latach (ceny 2020, mln 
zł) 

260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 

Wskaźnik cen produkcji 
budowlano-montażowej 

103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 
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 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Zapotrzebowanie na 
finansowanie zewnętrzne 
po latach (ceny bieżące, 
mln zł) 

268 276 284 293 302 311 320 330 339 350 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS i telefonicznych wywiadów pogłębionych 

z przedstawicielami spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. 

3.6.4 Zasadność zastosowania instrumentów finansowych 

Przeprowadzone analizy wskazują na utrzymujące się zapotrzebowanie na finansowanie 

zewnętrzne inwestycji termomodernizacyjnych budynków wielorodzinnych. Spółdzielnie 

i wspólnoty mieszkaniowe w przeważającej części są zdolne do obsługi (z funduszu 

remontowego) otrzymanych pożyczek, szczególnie jeśli są one przyznawane na 

preferencyjnych warunkach, przy minimalnym oprocentowaniu, na relatywnie długi okres. 

Jednocześnie, inwestycje w tym obszarze przynoszą wymierne korzyści finansowe w postaci 

zmniejszonych kosztów bieżącego utrzymania budynków, w tym przede wszystkim 

ograniczeniu kosztów ogrzewania mieszkań i części wspólnych budynku. Generuje to 

dodatkowe środki, które mogą być wykorzystanie do spłaty pożyczki, dzięki czemu koszty 

ponoszone przez właścicieli są ograniczone. Ogółem, w analizowanym obszarze w naszej 

ocenie zasadne jest wykorzystanie instrumentów finansowych w perspektywie finansowej 

2021-2027. Należy jednak zagwarantować, by jednocześnie, w tym samym obszarze nie było 

oferowane wsparcie dotacyjne. 

Tabela 18.  Argumenty za i przeciw zastosowaniu instrumentów finansowych w obszarze 

zwiększania efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym w ramach 

RPO 2021-2027 

Za Przeciw 

- Inwestycja powinna przyczynić się do 
oszczędności w kosztach zużycia energii, 
pokrywających (przynajmniej częściowo) 
poniesione nakłady. 
- dostępność środków z funduszu 
remontowego, pokrywającego koszty obsługi 
pożyczki 
- możliwość wielokrotnego wykorzystania 
(rewolwingu) środków 
- pozytywne doświadczenia z wdrożenia 
pożyczki dla sektora mieszkaniowego w RPO 
WM 2014-2020 
- utrzymujące się zapotrzebowanie na 
finansowanie zwrotne w tym obszarze, duże 
zainteresowanie odbiorców ostatecznych 
- brak problemów z zabezpieczeniami 
(wystarczający dla PF jest odpowiedni fundusz 
remontowy) 

- konkurencja popularnego i dobrze 
ocenianego wsparcia wdrażanego na poziomie 
krajowym w tym samym obszarze (kredyty z 
premią termo BGK, oferowane przez banki) 

- duża dostępność środków komercyjnych, 
brak większych problemów z uzyskaniem 
finansowania komercyjnego (poza budynkami 
we współwłasności i ewentualnie budynkami z 
ubogimi lokatorami i niskim funduszem 
remontowym) 



 

 

  105 

 

Za Przeciw 

- obawy mieszkańców przed zaciąganiem 
rynkowo oprocentowanych kredytów w 
bankach komercyjnych 

Źródło: Opracowanie własne 

3.6.5 Propozycja instrumentów finansowych w perspektywie 2021-2027 

W naszej ocenie, w przyszłej perspektywie finansowej należy kontynuować wsparcie 

w obszarze efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym w dotychczasowej 

formie (preferencyjnej pożyczki). Przeprowadzone w ramach raportu cząstkowego analizy 

wskazują, że instrument ten cieszył się dużym zainteresowaniem i istnieje potrzeba jego 

dalszej kontynuacji.  

Proponujemy utrzymanie preferencyjnego oprocentowania na minimalnym poziomie 

(0,15%-0,5%), stałego w całym okresie spłaty. Z uwagi na długi okres spłaty (do 20 lat), jest 

to w większości przypadków wystarczająca forma zachęty (atrakcyjniejsza niż premia termo 

z BGK w wysokości 16-21%) i nie ma potrzeby wprowadzania dodatkowej premii w postaci 

umorzenia części pożyczki. Jednocześnie to właśnie długi okres spłaty i minimalne 

oprocentowanie są największymi atutami pożyczki, które pozwalają przełamać obawy 

mieszkańców przez zadłużaniem wspólnoty i ograniczyć ryzyko zaległości w spłacie pożyczki. 

Rekomendujemy wprowadzenie kilku modyfikacji w stosunku do obecnej konstrukcji 

pożyczki, uwzględniających wnioski z przeprowadzonych analiz. Przede wszystkim należy 

zwiększyć maksymalną kwotę udzielanych pożyczek – tak, by mogły być wykorzystywane 

również przez spółdzielnie mieszkaniowe z regionu. W przypadku większych inwestycji, 

rekomendujemy warunkowe wydłużenie czasu rozliczenia inwestycji do 2 lat. Warto 

w miarę możliwości rozszerzyć grupę docelową wsparcia o właścicieli budynków 

we współwłasności – aktualnie nie mają oni możliwości skorzystania z finansowania 

zewnętrznego i znajdują się w luce finansowej. W przypadku utrzymania wymogu uzyskania 

wzrostu efektywności energetycznej o min. 25%, zasadne byłoby wprowadzenie 

warunkowego zmniejszenia tego progu dla budynków będących pod opieką konserwatora 

zabytków, w których nie udziela on zgody na docieplenie ścian, a także możliwość 

odniesienia tego parametru do określonego momentu w przeszłości (tak by objąć wsparciem 

budynki po częściowej termomodernizacji). Rekomendujemy również zwiększenie limitu 

środków na prace dodatkowe i rozszerzenie katalogu możliwych do sfinansowania kosztów 

na inne wydatki związane z wykorzystaniem bardziej przyjaznych dla środowiska źródeł 

energii czy oszczędzania zasobów114.  

 
114 Por. rekomendacje z raportu cząstkowego niniejszej ewaluacji: PAG Uniconsult, Imapp Consulting, 
„Ewaluacja efektów wdrażania zwrotnych instrumentów finansowych realizowanych w ramach RPO WM 2014-
2020 wraz z analizą ex-ante dla perspektywy finansowej 2021-2027 – raport cząstkowy”, Warszawa 2020 
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W perspektywie finansowej 2014-2020, na zwiększenie efektywności energetycznej 

w sektorze mieszkaniowym (Poddziałanie 4.3.4 RPO WM) przeznaczono ze środków UE 

ok. 88,6 mln zł, a razem z wkładem krajowym – 104,2 mln zł. Z kolei w ramach 

przeprowadzonych analiz, łączne potrzeby inwestycyjne w obszarze termomodernizacji 

budynków wielorodzinnych oszacowano na 3,9 mld zł, a zapotrzebowanie na finansowanie 

zewnętrzne na 2,6 mld zł (w cenach z 2020 r.). W momencie realizacji badania nie znamy 

żadnych (choćby wstępnych) propozycji alokacji w tym obszarze na nową perspektywę 

finansową. Wstępnie proponujemy przeznaczenie na wsparcie w tym obszarze w nowej 

perspektywie finansowej kwoty ok. 150 mln zł (łącznie z wkładem krajowym). Kwota ta jest 

o ok. 50% większa niż alokacja w obecnej perspektywie finansowej, jednak wraz z rosnącą 

popularnością pożyczki na efektywność energetyczną w regionie nie powinno być 

problemów z jej pełnym wykorzystaniem. Jednocześnie, pozwoli ona na pokrycie ok. 6% 

szacowanego zapotrzebowania na finansowanie zewnętrzne w tym obszarze (inne podmioty 

mogą skorzystać m.in. z premii termomodernizacyjnej BGK, pożyczki termomodernizacyjnej 

WFOŚiGW czy potencjalnych środków następcy PO IŚ). 

Ogółem, założenia przyjęte przy przygotowaniu fiszki instrumentu są następujące: 

• Maksymalna wartość przyjęto na poziomie 5 mln zł, uwzględniając uwagi z badań 

jakościowych wskazujących na potrzebę jej zwiększenia w porównaniu do obecnie 

obowiązujących wartości. Ma to na celu umożliwienie finansowania 

termomodernizacji również większych budynków mieszkalnych, w tym należących 

do spółdzielni mieszkaniowych. 

• Przeciętną wartość pożyczki założono w wysokości 750 tys. zł, powyżej przeciętnej 

wartości z obecnej perspektywy (495 tys. zł). Wynika to z systematycznego wzrostu 

kosztów budowlano – remontowych oraz zwiększenia maksymalnej wartości 

pożyczki. 

• Maksymalną zapadalność pożyczki utrzymano na poziomie 20 lat (analogicznie 

jak w obecnej perspektywie) – długi okres spłaty pozwala zredukować ratę pożyczki, 

zmniejszając obciążenie funduszu remontowego odbiorców ostatecznych. 

W badaniach jakościowych był on wskazywany jako jeden z największych atutów 

pożyczki. 

• Maksymalny okres karencji utrzymano na poziomie 9 miesięcy, analogicznie 

jak w obecnie wdrażanej pożyczce na efektywność energetyczną w sektorze 

mieszkaniowym. 

• Wartość docelowa wskaźnika Dwellings with improved energy performance (szt.) 

została obliczona na podstawie dostępnej alokacji, oraz kosztu jednostkowego 

termomodernizacji 1 mieszkania w budynku wielomieszkaniowym. Koszt 

jednostkowy obliczono jako iloraz przeciętnego kosztu termomodernizacji 1 budynku 

wielorodzinnego (w cenach 2021-2030) wg danych BGK dotyczących kredytów 

z premią termo oraz szacunkowej liczby mieszkań w budynku wielomieszkaniowym 
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w woj. małopolskim (na podstawie danych GUS o liczbie mieszkań w budynkach 

wielomieszkaniowych i liczbie budynków wielomieszkaniowych). Założono 10% udział 

wkładu własnego w całkowitej wartości kosztów kwalifikowalnych oraz 20% udział 

kosztów dodatkowych niezwiązanych bezpośrednio z modernizacją energetyczną 

w kosztach kwalifikowalnych projektu. Wynik konserwatywnie skorygowano w dół 

o 20%115.   

• Wartość docelowa wskaźnika Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej (GJ / rok) została 

obliczona na podstawie dostępnej alokacji oraz kosztu jednostkowego zaoszczędzenia 

1 GJ / rok energii cieplnej dzięki termomodernizacji. Koszt jednostkowy został 

oszacowany na podstawie danych z raportu GUS wskazujących średnią oszczędność 

energii cieplnej (centralne ogrzewanie i ciepła woda) dzięki realizacji projektów 

termomodernizacyjnych w woj. małopolskim, w latach 2010-2016116, oraz średniego 

kosztu projektu termomodernizacyjnego wg danych BGK z premii termo 

(skorygowanego zakładaną dynamiką wzrostu cen produkcji budowlano-montażowej 

w latach 2021-2030 - 3% rocznie). Założono 10% udział wkładu własnego w całkowitej 

wartości kosztów kwalifikowalnych oraz 20% udział kosztów dodatkowych 

niezwiązanych bezpośrednio z modernizacją energetyczną w kosztach 

kwalifikowalnych projektu. Wynik konserwatywnie skorygowano w dół o 20%117. 

• Wartość docelowa wskaźnika Estimated greenhouse gas emissions (tona ekwiwalentu 

CO2 / rok) została obliczona na podstawie dostępnej alokacji oraz kosztu 

jednostkowego zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 1 tonę ekwiwalentu CO2 

dzięki termomodernizacji. Koszt jednostkowy został oszacowany na podstawie 

danych z Działania 4.3 RPO WM 2014-2020 – Poprawa efektywności energetycznej 

w sektorze publicznym i mieszkaniowym i skorygowany zakładaną dynamiką wzrostu 

cen produkcji budowlano-montażowej w latach 2021-2030 - 3% rocznie. Założono 

10% udział wkładu własnego w całkowitej wartości kosztów kwalifikowalnych oraz 

20% udział kosztów dodatkowych niezwiązanych bezpośrednio z modernizacją 

energetyczną w kosztach kwalifikowalnych projektu. Wynik konserwatywnie 

skorygowano w dół o 20%118. 

 

 
115 Alokacja wraz z wkładem własnym OO pomniejszona o 20% udział wydatków dodatkowych = 150 000 000 
*0,8 / 0,9 = 133 333 333 zł, koszt jednostkowy termomodernizacji 1 mieszkania =  453 317 / 11,5 = 39 368,64 zł 
(w cenach 2021-2030), 133 333 333 / 39 368,64 * 0,8 = 2 709 
116 GUS, Opracowanie metodologii i przeprowadzenie badania skali działań termomodernizacyjnych budynków 
mieszkalnych wielomieszkaniowych w celu poprawy ich energochłonności oraz ocena potrzeb i planowanych 
działań w tym kierunku, Warszawa 2018 r. 
117 Alokacja wraz z wkładem własnym OO pomniejszona o 20% udział wydatków dodatkowych = 150 000 000 
*0,8 / 0,9 = 133 333 333 zł, koszt jednostkowy zaoszczędzenia 1 GJ / rok energii cieplnej = 453 317 / 431,8 = 
1 049,8 zł (w cenach 2021-2030), 133 333 333 / 1 049,8 * 0,8 = 101 603 
118 Alokacja wraz z wkładem własnym OO pomniejszona o 20% udział wydatków dodatkowych = 150 000 000 
*0,8 / 0,9 = 133 333 333 zł, koszt jednostkowy zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 1 tonę ekwiwalentu 
CO2 = 15 732,97 zł (w cenach 2021-2030), 133 333 333 / 15 732,97 * 0,8 = 6 779 
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Tabela 19. Fiszka instrumentu – Pożyczka na efektywność energetyczną w sektorze 

mieszkaniowym 

CP2 Pożyczka na efektywność energetyczną w sektorze mieszkaniowym 

Cel instrumentu:  Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym 

Wielkość 

jednostkowej 

transakcji  

Od:  Do:  Ew. karencja Zapadalność:  

100 tys. zł 5 mln zł Do 9 miesięcy max. 20 lat 

Finanse i wskaźniki 

Planowane do udzielenia pożyczki:   200 

Przeciętna pożyczka:  750 tys. zł  

Alokacja na IF (wkład RPO WM):  133,93 mln zł 

Przybliżone koszty zarządzania (zakładamy 

szacunkowo 8%kwoty wkładu RPO WM) 

10,71 mln zł 

Razem alokacja RPO na IF (bez wkładu własnego 

pośrednika finansowego): 

144,64 mln zł 

Razem alokacja RPO na IF (z wkładem własnym 

pośrednika finansowego): 

160,71 mln zł 

Razem alokacja RPO na IF (bez kosztów zarządzania): 150,00 mln zł 

Typy finansowanych projektów i ew. demarkacja ze wsparciem bezzwrotnym 

Głęboka modernizacja energetyczna budynków 
wielorodzinnych 

Budowa i przebudowa instalacji OZE (uzupełniająco) 

Brak finansowania bezzwrotnego tego obszaru w 

RPO WM 2021-2027 

Preferencje i grupa docelowa 

Odbiorcy ostateczni: Spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, TBS, 

właściciele budynków we współwłasności 

Oprocentowanie i inne opłaty: Oprocentowanie preferencyjne (stałe), brak opłat i 

prowizji 

Element bezzwrotny Brak 

Zabezpieczenia: Możliwie małe wymagania 

Inne wymogi i preferencje: Maksymalnie uproszczony wniosek o pożyczkę 

Minimalne wymagania co do wkładu własnego 
odbiorcy ostatecznego – finansowanie do 100% 
kosztów kwalifikowalnych119 

10% wkładu pośrednika finansowego 

Kryteria wyboru projektów: Brak specyficznych kryteriów 

Wskaźniki produktu 

Założenia i komentarze: 

Dobór wskaźników wynika z ich adekwatności do typów projektów finansowanych za pomocą danego 

instrumentu, a także adekwatności do danego celu szczegółowego. Wartość wskaźnika oszacowaliśmy dość 

ostrożnie (konserwatywnie).  Wartość docelowa wskaźnika Dwellings with improved energy performance 

została oszacowana w oparciu o zakładany koszt jednostkowy termomodernizacji jednego budynku 

wielomieszkaniowego oraz przeciętną liczbę mieszkań w 1 budynku wielomieszkaniowym (na podstawie 

 
119 Do obliczeń wartości dodanej i dźwigni przyjęto 10% wkład własny odbiorców ostatecznych. 
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CP2 Pożyczka na efektywność energetyczną w sektorze mieszkaniowym 

danych GUS), przy założeniu 10% wkładu własnego odbiorcy ostatecznego. 

Wskaźnik: Wartość docelowa: 

Dwellings with improved energy performance (szt.) 2 709 

Wskaźniki rezultatu 

Założenia i komentarze: Wybrano wskaźnik adekwatny do celów instrumentu wspierającego zwiększenie 

efektywności energetycznej sektora mieszkaniowego. 

Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej (GJ / rok) 101 603 

Estimated greenhouse gas emissions (tona 

ekwiwalentu CO2 / rok) 

6 779 

Dźwignia (efekt mnożnikowy): 1,11 

Wartość dodana 1,22 

Źródło: Opracowanie własne. 

3.7 Odnawialne źródła energii 

3.7.1 Diagnoza problemu 

Konieczność zwiększenia udziału OZE w miksie energetycznym województwa wynika 

bezpośrednio z realizacji polityki energetyczno-klimatycznej Polski i Unii Europejskiej, 

ukierunkowanej na zmniejszenie emisyjności oraz dywersyfikację źródeł wytwarzania. 

Na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. 

w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych Polska została 

zobowiązana do osiągnięcia minimum 15% udziału energii ze źródeł odnawialnych 

w końcowym zużyciu energii brutto do 2020 r.120. Krajowy plan działania w zakresie energii 

odnawialnej z 2010 r. zakładał osiągnięcie tego celu poprzez: 

• Osiągnięcie udziału OZE w ciepłownictwie i chłodnictwie na poziomie 17,05% 

w 2020 r. 

• Osiągnięcie udziału OZE w elektroenergetyce na poziomie 19,13% w 2020 r. 

• Osiągnięcie udziału OZE w transporcie na poziomie 10,14% w 2020 r. 

Z kolei w przygotowanym w 2019 r. Krajowym planie na rzecz energii i klimatu (KPEiK) 

na lata 2021-2030, Polska zadeklarowała osiągnięcie w 2030 r. 21-23% udziału OZE 

w końcowym zużyciu energii brutto (zużycie łącznie w elektroenergetyce, ciepłownictwie 

i chłodnictwie oraz na cele transportowe). Przyjęto, że udział OZE w elektroenergetyce 

powinien wzrosnąć do 31,8%, w ciepłownictwie i chłodnictwie – 28,4%, a w transporcie 14% 

(dane dla scenariusza 23%)121. 

 
120 W 2018 r. udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w Polsce wyniósł 11%. 
Dane za: Krajowy plan na rzecz energii i klimatu, Warszawa 2019. 
121 W KPEiK przyjęto, że realizacja celu OZE na poziomie 23% będzie możliwa pod warunkiem przyznania Polsce 
dodatkowych środków unijnych, w tym na sprawiedliwą transformację. 
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Dotychczasowe efekty polityki ukierunkowanej na wzrost wytwarzania energii ze źródeł 

odnawialnych zarówno w woj. małopolskim, jak i w całej Polsce, były niezadowalające. 

W pierwszych kilku latach wdrażania perspektywy 2014-2020 przyczyny takiej sytuacji 

wynikały w dużej mierze z niestabilności rynku OZE, w tym nowych ograniczeń ustawowych 

w rozwoju elektrowni wiatrowych, niskich cen rynkowych zielonych certyfikatów oraz 

problemów z efektywnym wdrożeniem systemu aukcji na energię z OZE. Zmiany te 

zmniejszyły zainteresowanie inwestorów i banków kredytujących inwestycje w odnawialne 

źródła energii. Sytuacja istotnie zmieniła się po ustabilizowaniu się systemu aukcyjnego, 

czemu sprzyjał dynamiczny rozwój technologii OZE, zwłaszcza fotowoltaiki i pomp ciepła.  

W RPO WM 2014-2020 jako cel na 2023 r. przyjęto osiągnięcie udziału OZE w produkcji 

energii elektrycznej na poziomie 18% (przy wartości bazowej 13,9% w 2012 r.) 

w województwie małopolskim. Według danych GUS, w ostatnich latach nastąpił jednak 

wyraźny spadek tego wskaźnika, do poziomu 7% w 2018 r. W tej sytuacji, osiągnięcie 

przyjętego na 2023 r. celu będzie wymagało znaczącego przyspieszenia inwestycji w OZE 

w regionie. 

W skali całego kraju cele w zakresie udziału OZE w produkcji elektrycznej są bardzo 

ambitne. Udział OZE w produkcji energii elektrycznej w 2018 r. wyniósł 12,7%, co stawia pod 

znakiem zapytania możliwość osiągnięcia celu wynikającego z Krajowego planu działania na 

poziomie 19,1% w 2020 r.122 Z kolei realizacja celu na 2030 r. na poziomie 31,8% będzie 

wymagała znaczącego przyspieszenia tempa rozwoju OZE w Polsce. W latach 2019-2020 

widać jednak bardzo pozytywne zmiany w tym obszarze – szczególnie na rynku fotowoltaiki. 

Obserwowany jest duży przyrost mocy w segmencie mikroinstalacji (wzrost o ok. 900 MW 

w 2019 r., prognozowany ok. 1000 MW w 2020 r.). W dotychczasowych aukcjach OZE dla 

inwestorów zawodowych wygrały projekty fotowoltaiczne o łącznej mocy 1700 MW, 

a na 2020 r. zaplanowano łącznie aukcje na 1500 MW. Oznacza to, że w latach 2021 i 2022 

nastąpi boom inwestycyjny w sektorze fotowoltaiki, kiedy to uruchamiane będą inwestycje 

finansowane ze środków trzech omawianych aukcji.123 

 
122 Wsparciem dla osiągnięcia tego celu powinien być m.in. zakup „zielonej energii” podczas aukcji w 2019 i 
2020 r. 
123 Instytut Energetyki Odnawialnej, Rynek fotowoltaiki w Polsce w 2020 r., Warszawa 2020 
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Wykres 20.  Udział OZE w produkcji energii elektrycznej w Polsce i województwie 

małopolskim 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

W założeniach na lata 2021-2027, jednym z pięciu celów polityki spójności jest CP2 - 

Ekologiczna, niskoemisyjna Europa dzięki inwestowaniu w transformację energetyczną, 

odnawialne źródła energii i walkę ze zmianą klimatu. Zgodnie z wstępnymi założeniami, 

w ramach realizacji tego celu w RPO UMWM 2021-2027 planuje się m.in. kontynuację 

szerokiego wsparcia rozwoju OZE wraz z ewentualnymi projektami magazynowania energii 

z OZE124.  

3.7.2 Dostępność alternatywnych źródeł wsparcia i dotychczasowa interwencja 

Wsparcie rozwoju OZE w perspektywie finansowej 2014-2020 realizowane było głównie 

w ramach PI 4a Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych. W ramach RPO WM 2014-2020 interwencja wdrażana była wyłącznie poprzez 

dotacje, bez wykorzystania instrumentów finansowych. Beneficjentami wsparcia były przede 

wszystkim jednostki samorządu terytorialnego oraz lokalne grupy działania/klastry 

energetyczne, które realizowały projekty parasolowe skierowane do odbiorców 

indywidualnych oraz podmiotów sektora publicznego. W ramach projektów, najczęściej 

instalowane były mikroinstalacje fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej oraz 

kolektory słoneczne, pompy ciepła i kotły na biomasę jako źródła energii cieplnej 

(centralnego ogrzewania i podgrzewania ciepłej wody). Energia produkowana przez 

 
124 Założenia umowy partnerstwa na lata 2021-2027. Wpływ na zakres przyszłego regionalnego programu 
operacyjnego województwa małopolskiego, Kraków 2019 r. 
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zakupione jednostki OZE wykorzystywana była na przede wszystkim na własne potrzeby, 

a nadwyżki przekazywane do sieci (instalacje prosumenckie). 

Wsparcie OZE realizowane było również w ramach PI 4b125 oraz PI 4c126. W ramach PI 4b 

wsparcie na instalacje OZE (obok termomodernizacji budynków i wdrożenia technologii 

produkcji efektywnych energetycznie) było adresowane do firm sektora MŚP. 

W województwie małopolskim mogły one uzyskać dotacje na inwestycje w OZE służące 

zaspokojeniu własnych potrzeb na energię elektryczną lub cieplną – nie wdrażano natomiast 

instrumentów finansowych w tym obszarze. W ramach PI 4c w woj. małopolskim wsparciem 

objęta była termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (dotacje) i budownictwa 

wielorodzinnego (pożyczki), a jego uzupełnieniem mogło być również wykorzystanie OZE 

do produkcji energii na własne potrzeby. 

Ogółem, wsparcie OZE w woj. małopolskim było realizowane de facto wyłącznie poprzez 

dotacje.127 Pożyczki OZE były jednak oferowane w innych województwach (patrz tabela 

poniżej). 

W województwach, które zdecydowały się na wdrożenie pożyczki OZE, dużym problemem 

był wybór pośrednika finansowego. Przyczyną były m.in. bariery kompetencyjne po stronie 

pośredników – instrumenty w tym obszarze wymagają połączenia wiedzy sektorowej (prawa 

energetycznego, budowlanego etc.), finansowej oraz specyficznej dla funduszy 

europejskich128. Przyczyny niskiego zainteresowania pośredników wdrażaniem produktu 

wynikały także z niestabilności rynku OZE. W rezultacie, w przetargach BGK i EBI w latach 

2016-2017 na pożyczki OZE nie zgłosił się żaden pośrednik finansowy. Dopiero w 2019 r. 

fundusze pożyczkowe zaczęły budowę portfela w województwie dolnośląskim, pomorskim 

i kujawsko-pomorskim, natomiast w województwie mazowieckim i opolskim zrezygnowano 

z tego rodzaju wsparcia w ramach RPO. 

Pożyczki na OZE w woj. dolnośląskim, kujawsko-pomorskim i pomorskim adresowane były 

do szerokiego grona odbiorców. W woj. dolnośląskim strategia inwestycyjna pierwotnie 

zakładała największe zainteresowanie inwestorów uczestniczących w aukcjach OZE (a więc 

podmiotów zawodowych), natomiast w praktyce ich zainteresowanie było niewielkie129. 

 
125 PI 4b - Promowanie efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w 
przedsiębiorstwach 
126 PI 4c - Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze 
mieszkaniowym. 
127 Jedynym wyjątkiem są pożyczki na efektywność energetyczną w sektorze mieszkaniowym, które mogły być 
przeznaczone również na instalacje OZE, ale nie taki był ich podstawowy cel. 
128 Por. Imapp Consulting, PAG Uniconsult, „Aktualizacja oceny ex ante w zakresie możliwości zastosowania 
instrumentów finansowych w województwie dolnośląskim w okresie 2014-2020”, Warszawa 2020 
129 Przyczyną niskiego zainteresowania podmiotów zawodowych mogło być m.in. ograniczenie finansowania do 
jednej pożyczki dla jednego podmiotu. Inwestorzy startujący w aukcjach OZE budują portfolio inwestycji, stąd 
też przy działalności masowej wsparcie tego rodzaju (z wysokimi kosztami transakcyjnymi dla jednej pożyczki) 
jest dla nich mniej atrakcyjne niż kredyt w banku. 
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Zdecydowana większość środków trafiła do firm produkcyjnych i spółki komunalnej, 

produkujących energię na własne potrzeby przy pomocy paneli fotowoltaicznych (a więc 

podmiotów prosumenckich). W woj. kujawsko-pomorskim, pożyczka OZE mogła być 

przeznaczona jedynie na instalacje o mocy powyżej 50 kW, natomiast mikroinstalacje 

(do 50 kW) mogły być finansowane w ramach pożyczek w PI 3c. W woj. pomorskim, 

w którym wartość alokacji na pożyczkę OZE jest największa w kraju, pożyczka kierowana była 

przede wszystkim do przedsiębiorców, przy czym korekta Strategii Inwestycyjnej z 2018 r. 

dopuściła możliwość inwestowania w mikroinstalacje. Z założeń dotyczących maksymalnej 

wartości pożyczki można wnioskować, że w obu województwach są one ukierunkowane 

w znacznym stopniu na podmioty zawodowe, uczestniczące w aukcjach OZE, chociaż 

nie wykluczają inwestycji prosumenckich. 
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Tabela 20.  Porównanie głównych parametrów pożyczek na odnawialne źródła energii w ramach priorytetu 4a w regionalnych programach 

operacyjnych 

Lp. Województwo Pośrednik 
finansowy 

Grupa docelowa Typy projektów Wielkość 
pożyczki 
(mln zł) 

Okres 
pożyczki 
(lata) 

Karencja 
w spłacie 
(w mc) 

Oprocent
owanie 

Opłaty / 
prowizje 

1 Dolnośląskie TISE S.A. Jednostki organizacyjne JST, 
firmy energetyczne MŚP, NGO, 
klastry energii, 
spółdzielnie/wspólnoty, uczelnie 
wyższe, kościoły, LGD i inne 

Budowa lub modernizacja instalacji OZE: 

- energia wiatru (poniżej 5 MWe), 

- energia promieniowania słonecznego (poniżej 2 
MWe/MWth), 

- biomasa (poniżej 5 MWth/MWe), 

- biogaz (poniżej 1 MWe), 

- energia spadku wody – wyłącznie na już 
istniejących budowlach (poniżej 5 MWe), 

- energia geotermalna (poniżej 2 MWth). 

0,1 - 10 15 12 Od 0,5% 
(de 
minimis) 

brak 

2 Kujawsko-
pomorskie 

Kujawsko-
Pomorski 
Fundusz 
Pożyczkowy 

Przedsiębiorstwa, JST, ich związki 
i stowarzyszenia, samorządowe 
jednostki organizacyjne, organy 
władzy, administracji rządowej, 
państwowe jednostki 
organizacyjne, NGO 

Budowa i modernizacja instalacji OZE (z 
wyłączeniem energii pochodzącej z wiatru), o 
mocy powyżej 50 kW, wraz z podłączeniem źródła 
do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej: 

- biogaz (do 1 MWe) 

- energia słoneczna (do 2 MWe) 

- energia wodna i biomasa (do 5 MWe) 

Do 5 10 24 Od 0,5% 
(de 
minimis) 

brak 

3 Pomorskie Pomorski 
Fundusz 
Pożyczkowy 

Inwestorzy (w tym 
przedsiębiorcy) chcący 
wybudować na terenie 
województwa pomorskiego 
instalację wytwarzającą energię z 
OZE 

Budowa instalacji wytwarzających OZE Do 15 15 24 Od 0,25% 
(de 
minimis) 

brak 

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie odpowiednich stron internetowych. 
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3.7.3 Dostępność alternatywnych źródeł wsparcia 

Odpowiednie zaprojektowanie interwencji w obszarze wsparcia OZE (w tym ewentualne 

zastosowanie zwrotnych instrumentów finansowych) wymaga znajomości alternatywnych 

źródeł finansowania publicznego w tym obszarze, tak by zapewnić w możliwie wysokim 

stopniu komplementarność wsparcia. 

Alternatywne źródła wsparcia OZE dla osób fizycznych 

W przypadku osób fizycznych, aktualnie wspierane są przede wszystkim prosumenckie 

instalacje fotowoltaiczne (fotowoltaika odpowiada za 99% wszystkich funkcjonujących 

mikroinstalacji OZE)130 oraz wymiana źródeł ciepła (w tym na źródła OZE, np. pompy ciepła 

czy kolektory słoneczne). 

Aktualnie najpopularniejszym i największym programem wsparcia produkcji energii 

elektrycznej z OZE przez osoby fizyczne jest krajowy program „Mój Prąd” wdrażany przez 

NFOŚiGW. W ramach programu można otrzymać dotację do 5000 zł (maksymalnie do 50% 

kosztów inwestycji) na mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy od 2 do 10 KW131. Program 

kierowany jest do prosumentów, wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby. 

Aktualny budżet programu wynosi 1 mld zł, co oznacza, że wystarczy on na ok. 200 tys. 

instalacji. Dotacja zwolniona jest z podatku PIT, a pozostałe koszty inwestycji można odliczyć 

od podatku w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Według danych na 26.11.2020, wypłacono 

dofinansowanie na 98 tys. instalacji, z czego aż 11,8 tys. w woj. małopolskim (co przekłada 

się na 66,9 kW nowych mocy OZE). Według aktualnych informacji medialnych, są duże 

szanse, że program „Mój Prąd” nie tylko będzie kontynuowany w kolejnych latach, ale też 

rozszerzany (m.in. poprzez dotacje na zakup pomp ciepła czy zakup przydomowych 

ładowarek do aut elektrycznych). Program w dużym stopniu wdrażany jest 

za pośrednictwem monterów PV, którzy na mocy porozumień z NFOŚiGW mogą składać 

wnioski w imieniu odbiorców ostatecznych132.  

Drugim znaczącym krajowym programem wsparcia OZE dla osób fizycznych jest program 

Czyste Powietrze, koordynowany przez NFOŚiGW, a wdrażany przez WFOŚiGW. Celem 

programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych 

poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych. Program wspiera rozwój OZE przede wszystkim poprzez 

dofinansowanie wymiany nieekologicznego źródła ciepła (tzw. „kopciucha”) na źródło 

ekologiczne, w tym produkujące energię z OZE (pompy ciepła, kolektory słoneczne, kotły 

na biomasę). W ramach programu można uzyskać dotację do 25 tys. zł133 na przedsięwzięcie 

termomodernizacyjne (w tym wymianę źródła ciepła) oraz dodatkowo, dzięki integracji 

 
130 Instytut Energetyki Odnawialnej, Rynek fotowoltaiki w Polsce w 2020 r., Warszawa 2020 
131 Na podstawie danych ze strony www.mojprad.gov.pl 
132 Często reklamują oni również ofertę pożyczkową banków komercyjnych. 
133 A w przypadku osób o niskich dochodach do 32 tys. zł (do 60% poniesionych kosztów). 

file:///C:/Henryk/IF%20Małopolskie/raport%20komponent%20II/www.mojprad.gov.pl
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z programem „Mój Prąd”, dodatkowe 5000 zł dotacji na instalację fotowoltaiczną134. Łączny 

budżet programu na lata 2018-2029 ma wynieść 63,3 mld zł135, przy czym dodatkowe 40 mld 

zł mają stanowić kredyty bankowe. Łącznie wg stanu na 6.11.2020 w programie złożono 

177 tys. wniosków na kwotę 3,3 mld zł136. Ogółem, w latach 2018-2029 wsparciem objętych 

ma zostać 3,03 mln budynków mieszkalnych. 

Częścią programu Czyste Powietrze jest program Stop Smog, dedykowany osobom ubogim 

energetycznie. W programie Stop Smog beneficjentem jest gmina, która może uzyskać do 

70% dofinansowania kosztów inwestycji termomodernizacyjnej realizowanej przez osoby 

ubogie energetycznie mieszkające w budynkach jednorodzinnych. W zakres programu 

wchodzi wymiana źródła ciepła, termomodernizacja budynku oraz podłączenie do sieci 

ciepłowniczej lub gazowej. Według stanu na listopad 2020 r., do programu zgłosiło się 

7 miast, z czego 4 z województwa małopolskiego (Skawina, Sucha Beskidzka, Niepołomice, 

Tuchów), dzięki czemu nastąpi kompleksowa wymiana kotłów w kilkuset budynkach 

jednorodzinnych. 

Bardzo istotnym wsparciem inwestycji w OZE osób fizycznych jest wprowadzona w 2019 r. 

ulga termomodernizacyjna. Pozwala ona na odliczenie od podstawy opodatkowania kwoty 

do 53 000 zł wydanej na realizację inwestycji termomodernizacyjnych, do których zaliczana 

jest m.in. wymiana źródła ciepła (np. na źródło OZE, takie jak pompa ciepła czy kolektory 

słoneczne) oraz inwestycje w panele fotowoltaiczne. Ulga ta oznacza de facto 17% 

dofinansowanie inwestycji w OZE dla osób fizycznych137. 

Coraz szersza jest również oferta bankowa kredytów na fotowoltaikę, uzupełniających 

dotację z programu „Mój Prąd”. Takie kredyty oferowane są m.in. przez Santander, ING, 

BOS, PKO BP czy Alior. Ich warunki są atrakcyjniejsze niż standardowych kredytów 

gotówkowych, a RRSO wynosi od ok. 5,5% wzwyż. Ciekawą ofertę prezentuje również 

największy dystrybutor energii w Małopolsce – Tauron, we współpracy z bankiem Credit 

Agricole. Oferuje on kredyt na 30 miesięcy z RRSO 0%, oraz kredyt do 10 lat ze stałym 

oprocentowaniem, RRSO 7,85%. 

Alternatywne źródła wsparcia dla przedsiębiorstw 

W przypadku przedsiębiorstw, wsparcie kierowane jest zarówno do prosumentów 

biznesowych produkujących energię elektryczną lub cieplną na własne potrzeby, jak i do 

podmiotów inwestujących w zawodowe źródła OZE. 

 
134 Wsparcie mogą otrzymać jedynie osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 tys. zł. 
135 Przy czym finansowanie programu w takiej kwocie jest uzależnione od uzyskania wsparcia z funduszy UE, co 
– według aktualnych doniesień medialnych – nie jest przesądzone, ze względu na uwagi KE do konstrukcji 
programu (m.in. możliwości dofinansowania kotłów węglowych nowej generacji). Por. 
https://www.muratorplus.pl/biznes/wiesci-z-rynku/program-czyste-powietrze-dotacja-tania-pozyczka-i-ulga-
podatkowa-kto-skorzysta-z-programu-czyste-powietrze-aa-4NYp-NyTp-tzdf.html 
136 https://czystepowietrze.eu/wp-content/uploads/2020/11/283-infografika-uai-1280x720.jpg 
137 W przypadku osób rozliczających się na zasadach ogólnych w 1 grupie podatkowej. 

https://www.muratorplus.pl/biznes/wiesci-z-rynku/program-czyste-powietrze-dotacja-tania-pozyczka-i-ulga-podatkowa-kto-skorzysta-z-programu-czyste-powietrze-aa-4NYp-NyTp-tzdf.html
https://www.muratorplus.pl/biznes/wiesci-z-rynku/program-czyste-powietrze-dotacja-tania-pozyczka-i-ulga-podatkowa-kto-skorzysta-z-programu-czyste-powietrze-aa-4NYp-NyTp-tzdf.html
https://czystepowietrze.eu/wp-content/uploads/2020/11/283-infografika-uai-1280x720.jpg
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Głównym krajowym programem wsparcia dla przedsiębiorców w obszarze energetyki jest 

program Energia+, którego dystrybutorem jest NFOŚiGW. Celem programu jest 

zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawa 

jakości powietrza. Program wspiera m.in. nowe źródła energii elektrycznej i cieplnej oraz 

technologie racjonalizacji jej zużycia, w tym OZE. Po zmianach wprowadzonych od 

października 2020, firmy mogą otrzymać preferencyjne pożyczki od 0,5 mln138 do 300 mln zł, 

na okres do 15 lat, z oprocentowaniem WIBOR 3m+50pkt, ale nie mniej niż 1,5%. Do 10% 

kwoty pożyczki może zostać umorzone (nie więcej niż 1mln zł), warunkiem umorzenia jest 

realizacja projektu zgodnie z założeniami i terminowa spłata rat. Z informacji pozyskanych 

w NFOŚiGW wynika, że część (raczej większych) inwestorów OZE korzysta z tego programu, 

wielu jednak rezygnuje z powodu długiego czasu oczekiwania na środki i obostrzeń 

związanych z pomocą publiczną. Ogółem – program Energia plus – m.in. z uwagi na wysoką 

kwotę minimalną pożyczki - raczej nie będzie stanowić istotnej konkurencji dla 

ewentualnego instrumentu zaprojektowanego w ramach RPO WM. 

Potencjalnym źródłem wsparcia dla przedsiębiorców są również pożyczki na OZE dla firm 

oferowane przez WFOŚiGW, w praktyce jednak firmy rzadko korzystają z tej formy 

wsparcia. Oferuje on pożyczki m.in. na panele fotowoltaiczne (o min. mocy 10 kW), 

kotłownie na biomasę, odwierty geotermalne czy kolektory słoneczne, o wartości do 40 mln 

zł. Aktualny nabór trwa do końca 2020 r. (lub wyczerpania środków), można zakładać jednak 

kontynuację wsparcia w kolejnych latach. Pożyczki oferowane są z preferencyjnym 

oprocentowaniem wynoszącym 0,8 stopy redyskonta weksli NBP, jednak nie mniej niż 3,5% 

(dla pożyczek do 5 mln zł). WFOŚiGW nie pobiera opłat i prowizji, a okres spłaty wynosi 

maksymalnie 10-12 lat139. Potencjalnie, część pożyczki może zostać umorzona (w przypadku 

OZE do 10-20%), ale dopiero po spłacie min. 50% pożyczonego kapitału, a dokonanie 

umorzenia jest uznaniowe. Ogółem, przedsiębiorcy rzadko korzystają z pożyczek WFOŚiGW 

na OZE, m.in. ze względu na brak znajomości oferty i relatywnie wysokie oprocentowanie.140  

Najważniejszą formą wsparcia dla podmiotów inwestujących w zawodowe źródła OZE jest 

system aukcji OZE. System ten został wprowadzony w 2015 r. w ramach ustawy o OZE, 

a pierwsze aukcje przeprowadzono w 2016 r. W praktyce, realizacja aukcji znacząco 

przyspieszyła w 2018 r., gdy zakontraktowano sprzedaż energii o łącznej wartości ponad 

14 mld zł141. Beneficjentami systemu aukcyjnego są głównie wytwórcy wykorzystujący do 

wytwarzania energii elektrycznej energię promieniowania słonecznego i wiatru na lądzie 

 
138 Wcześniej minimalna kwota wynosiła 1 mln zł. 
139 WFOŚiGW, Zasady finansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Kraków 2020. 
140 Wg danych WFOŚiGW, w 2019 r. udzielono jedynie 7 pożyczek w obszarze OZE, z czego 4 dla firm (na łączną 
kwotę ok. 750 tys. zł).  
141 W latach 2016-2017 łącznie zakontraktowano sprzedaż energii o wartości jedynie 3 mld zł. 
https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/8739,System-aukcyjny-dla-odnawialnych-
zrodel-energii-ma-5-lat.html  

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/8739,System-aukcyjny-dla-odnawialnych-zrodel-energii-ma-5-lat.html
https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/8739,System-aukcyjny-dla-odnawialnych-zrodel-energii-ma-5-lat.html
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(pozostałe technologie stanowią margines). System aukcji daje gwarancję stabilizacji ceny 

sprzedaży prądu z OZE aż na 15 lat, dzięki czemu praktycznie eliminuje ryzyko biznesowe 

przedsiębiorców inwestujących w farmy fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe i inne duże 

inwestycje OZE. Aukcję wygrywają inwestorzy, którzy zaoferują najniższą cenę sprzedaży 

energii, oraz których oferty nie przekroczyły 100% ilości energii określonej w ogłoszeniu 

o aukcji i 80% ilości energii objętej wszystkimi ofertami (najdroższe 20% ofert jest z definicji 

odrzucanych). Zwycięzcy aukcji OZE, z uwagi na wieloletnią gwarancję uzyskiwanych 

przychodów, nie powinni mieć problemów z uzyskaniem atrakcyjnego finansowania na rynku 

komercyjnym. 

Istotną formą wsparcia dla przedsiębiorców sektora MŚP (w tym podmiotów 

inwestujących w zawodowe źródła OZE i prosumentów biznesowych) wdrażaną 

na poziomie krajowym jest obecnie gwarancja Biznesmax. Stanowi ona bezpłatną 

gwarancję spłaty kredytu (do 80% jego wartości, max. 2,5 mln euro) i jest przyznawana na 

okres do 20 lat. Gwarancja Biznesmax daje możliwość uzyskania dopłaty do odsetek (przez 

max 3 lata), finansowane ze środków POIR. Mogą nią być objęte m.in. kredyty przeznaczone 

na finansowanie innowacji proekologicznej, w tym OZE, termomodernizacja, 

energooszczędne technologie produkcji. Gwarancje Biznesmax, jeśli będą kontynuowane 

również w przyszłej perspektywie finansowej (obecnie finansowane są z PO IR), mogą 

stanowić istotną konkurencję dla ewentualnej pożyczki OZE w ramach RPO WM 2021-2027 

dla podmiotów, dla których główną barierą jest brak zabezpieczeń. 

Coraz popularniejszą formą finansowania paneli fotowoltaicznych wśród przedsiębiorców 

jest leasing. Największe grupy finansowe (m.in. PKO, Santander, ING, Alior, mBank) 

wprowadziły w ostatnich 2 latach do swojej oferty leasing paneli fotowoltaicznych. Przy 

optymalnym doborze parametrów instalacji, rata leasingowa może być w całości pokrywana 

z oszczędności w opłatach za energię elektryczną, a po okresie spłaty instalacja 

fotowoltaiczna pracuje praktycznie za darmo. Dodatkowo, w leasingu operacyjnym rata 

leasingowa wliczana jest w całości w koszty prowadzonej działalności, obniżając płacony 

podatek dochodowy.  

3.7.4 Szacunek zapotrzebowania / luki finansowej 

Oszacowanie potrzeb inwestycyjnych w obszarze OZE zostało dokonane w oparciu 

o założenia przyjęte w badaniu „Opracowanie metodologii szacowania potrzeb finansowych 

oraz luki finansowej w obszarach polityki rozwoju wraz z pierwszym oszacowaniem”, 

zrealizowanego przez Ipopema na zlecenie MFiPR142. 

Punktem wyjścia do określenia potrzeb inwestycyjnych było przyjęcie założeń dotyczących 

pożądanego stanu docelowego w zakresie udziału OZE w produkcji energii elektrycznej 

w 2030 r. Założenia te bazują na prognozach przyjętych w kluczowych dokumentach 

 
142 Ipopema, Epsec, „Opracowanie metodologii szacowania potrzeb finansowych oraz luki finansowej w 
obszarach polityki rozwoju wraz z pierwszym oszacowaniem”, Warszawa 2020. 
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strategicznych w tym obszarze, tj. PEP 2040 oraz KPEiK. Założono zgodnie z KPEiK, że 

w 2030 r. Polska osiągnie 23% udział OZE w końcowym zużyciu energii brutto. Realizacja celu 

OZE będzie odbywała się przez zwiększenie wykorzystania OZE we wszystkich 

3 podsektorach (elektroenergetyce, ciepłownictwie i chłodnictwie, transporcie), a udział OZE 

w elektroenergetyce wzrośnie do 31,8%. Aby osiągnąć taki poziom produkcji energii 

elektrycznej z OZE, w dokumentach strategicznych oszacowano niezbędny wzrost mocy 

zainstalowanej OZE, oraz dokonano jego podziału na poszczególne rodzaje OZE. W skali 

kraju, do realizacji założonych celów, całkowita zainstalowana moc OZE powinna wzrosnąć 

z 8 841 MW w 2018 r. do 24 108 MW w 2030 r. Największy wzrost mocy założono dla 

instalacji fotowoltaicznych (6780 MW)143, elektrowni wiatrowych lądowych (3760 MW), 

a także niewykorzystywanych jeszcze w Polsce morskich elektrowni wiatrowych (3815 MW). 

Ogółem, rozwój fotowoltaiki i elektrowni wiatrowych ma odpowiadać za 94% całkowitego 

wzrostu zainstalowanej mocy OZE w latach 2018-2030. 

Na potrzeby oszacowania stanu docelowego w zakresie zainstalowanych mocy OZE 

w woj. małopolskim przyjęto następujące założenia dotyczące dezagregacji planowanych 

krajowych mocy OZE na poziom województw:144 

• Moc zainstalowana w planowanych morskich farmach wiatrowych nie została 

przyporządkowana do żadnego z województw. 

• W zakresie wszystkich pozostałych typów źródeł poza mikroinstalacjami 

fotowoltaicznymi, udział mocy zainstalowanej w województwach będzie w 2030 

r. taki sam jak w 2018 roku (np. jeżeli w 2018 roku w woj. małopolskim moc 

zainstalowana w elektrowniach wodnych była na poziomie 19,1% całości mocy 

zainstalowanej w Polsce, założono, iż w 2030 r. udział ten wyniesie 19,1%). 

• Dla mikroinstalacji fotowoltaicznych, ze względu na brak dostępnych danych, 

odnośnie podziału regionalnego, założono udział poszczególnych województw 

proporcjonalny do udziału gospodarstw domowych w danym województwie 

w ogólnej liczbie gospodarstw domowych w Polsce. 

• Założono stały udział źródeł zawodowych i mikroinstalacji w mocy zainstalowanej 

w źródłach fotowoltaicznych zgodnie ze stanem wyjściowym w 2018 roku (30% 

udziału źródeł zawodowych oraz 70% udziału mikroinstalacji)145. 

Dokonane oszacowanie wskazuje, że do realizacji celu na poziomie krajowym, całkowita 

moc zainstalowana OZE powinna w woj. małopolskim wzrosnąć z 258 MW w 2018 r. 

 
143 Wg Instytutu Energetyki Odnawialnej, założony w KPEiK poziom mocy w fotowoltaice na 2030 r. może zostać 
osiągnięty już 2025 r, dzięki szybkiemu rozwojowi fotowoltaiki prosumenckiej oraz skutecznemu wsparciu farm 
fotowoltaicznych dzięki systemowi aukcyjnemu. 
144 Za: Ipopema, Epsec, ibidem 
145 To założenie może być dyskusyjne – prognoza Instytutu Energetyki Odnawialnej zakłada, że w latach 2022-
2023, udział farm FV (instalacji zawodowych) w całkowitej mocy zainstalowanej w fotowoltaice zrówna się z 
udziałem mikroinstalacji. Por. Instytut Energetyki Odnawialnej, Rynek fotowoltaiki w Polsce w 2020 r., 
Warszawa 2020 
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do 828 MW w 2030 r. Przy czym za ok. 90% oczekiwanego wzrostu będą odpowiadać 

instalacje fotowoltaiczne (zawodowe i mikroinstalacje). W przeciwieństwie do innych 

regionów, w bardzo niewielkim stopniu wzrośnie moc elektrowni wiatrowych, gdyż udział 

Małopolski w tego typu instalacjach jest znikomy). W przypadku elektrowni wodnych, które 

obecnie stanowią największy udział w całkowitej mocy zainstalowanej OZE 

w woj. małopolskim, zakłada się jedynie niewielki wzrost mocy w latach 2018-2030.  

Wykres 21.  Prognozowany wzrost poziomu mocy zainstalowanej w OZE dla województwa 

małopolskiego do 2030 roku [MW], przy założeniu osiągnięcia celu krajowego 

KPEiK na 2030 r. (udziału 23% OZE w końcowym zużyciu energii brutto) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z raportu Ipopema, Epsec, „Opracowanie metodologii 

szacowania potrzeb finansowych oraz luki finansowej w obszarach polityki rozwoju wraz z pierwszym 

oszacowaniem”, Warszawa 2020. 

Do oszacowania potrzeb finansowych w obszarze OZE przyjęto, za raportem Ipopema, dane 

z raportu „Renewable Power Generation Costs In 2018146, przygotowanego przez 

Międzynarodową Agencję Energetyki Odnawialnej IRENA147, a uzupełniająco – dane z PEP 

2040. Przy czym dane w raporcie IRENA przedstawione są na rok 2018 – z uwagi na brak 

projekcji na kolejne lata przyjęto dynamikę kosztów jednostkowych tożsamą do założeń 

przedstawionych w PEP2040.  

Łączne potrzeby inwestycyjne w obszarze produkcji prądu z OZE w woj. małopolskim 

do 2030 r. oszacowano na poziomie 2,6 mld zł.148 Największe środki potrzebne są 

do osiągnięcia zakładanej mocy zainstalowanej w obszarze fotowoltaiki – zarówno 

zawodowej (466 mln zł), jak i mikroinstalacji (1,461 mld zł). Jednocześnie szacowany koszt 

 
146 Renewable Power Generation Costs In 2018, IRENA 
147 IRENA – International Renewable Energy Agency – organizacja międzyrządowa mająca na celu promowanie 
wykorzystywania energii odnawialnej. Założona przez 75 państw, w tym Polskę, na konferencji międzyrządowej 
w Bonn 26 stycznia 2009 roku. 
148 Minimalna różnica w porównaniu do szacunku Ipopema wynika z uśrednienia kosztu jednostkowego na lata 
2019-2030 oraz poprawienia błędu w oszacowaniu wzrostu mocy zainstalowanej biomasy. 

https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2019/May/IRENA_Renewable-Power-Generations-Costs-in-2018.pdf
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jednostkowy 1 MW zainstalowanej mocy w przypadku fotowoltaiki jest najmniejszy 

(3,8 mln zł), co stanowi istotny argument za wspieraniem tego rodzaju OZE.  

Tabela 21.  Oszacowanie potrzeb inwestycyjnych w obszarze OZE dla Polski i województwa 

małopolskiego na okres do 2030 r. 

 Hydro Biomasa Biogaz Wiatr 
on- 
shore 

Fotowol-
taika 
zawodowa 

Fotowo
ltaika - 
mikroin
stalacje 

Wiatr 
off-
shore 
(kraj) 

Razem 

 Moc zainstalowana OZE (MW) 

Polska 2018 982 1 363 238 5 864 147 343 - 8 937 

Polska cel 2030 
(scen. 23%) 

1 150 1 531 741 9 601 2 181 5 089 3 815 24 108 

Polska wzrost 2018-
2030 

168 168 503 3 737 2 034 4 746 3 815 15 171 

Małopolskie 2018 187 20 8 6 9 28 - 258 

Małopolskie cel 2030 
(scen. 23%) 

219 23 27 10 133 416 - 828 

Małopolskie wzrost 
2018-2030 

32 3 19 4 124 388 - 570 

 Potrzeby inwestycyjne 

Koszt jednostkowy 
(mln zł / 1 MW) 
(IRENA) 

14,6 5,8 8,4 5,4 3,8 3,8 15,2  

Małopolskie (mln zł) 473 19 162 21 466 1 461  2 602 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z raportu Ipopema, Epsec, „Opracowanie metodologii 

szacowania potrzeb finansowych oraz luki finansowej w obszarach polityki rozwoju wraz z pierwszym 

oszacowaniem”, Warszawa 2020. 

Co do zasady, można zakładać, że luka finansowa praktycznie nie występuje w przypadku 

podmiotów inwestujących w zawodowe źródła OZE, ukierunkowane na produkcję 

i sprzedaż energii elektrycznej w aukcjach OZE. Są one realizowane przez przedsiębiorstwa, 

które w standardowych warunkach nie powinny mieć problemów z uzyskaniem 

finansowania komercyjnego. W ich przypadku, kluczowego znaczenia nabiera natomiast 

przygotowanie stabilnego otoczenia regulacyjnego. W poprzednich latach, wskutek bardzo 

niekorzystnych zmian prawnych (w tym ustawy dotyczącej elektrowni wiatrowych, która 

de facto ingeruje w zasadę ochrony praw nabytych149), sektor finansowy ograniczał 

finansowanie inwestycji w OZE. W ostatnim okresie jednak nastąpiła tu znacząca zmiana – 

głównie z powodu wprowadzenia systemu aukcyjnego. Szczególnie mocno rośnie 

popularność inwestycji w farmy fotowoltaiczne. 

 
149 Por. NIK, NIK o rozwoju sektora odnawialnych źródeł energii. Informacja o wynikach kontroli, Warszawa 
2018. 
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Luka finansowa może natomiast w pewnym stopniu występować w przypadku 

mikroinstalacji fotowoltaicznych ukierunkowanych na zaspokojenie własnych potrzeb 

w zakresie energii elektrycznej. Duża część takich instalacji jest realizowana przez osoby 

prywatne o zróżnicowanej zdolności kredytowej. Szczególnie osoby relatywnie mniej 

zamożne mogą mieć problem z uzyskaniem finansowania na rynku komercyjnym. 

Jednocześnie, w przypadku mikroinstalacji (zarówno instalowanych przez osoby prywatne, 

jak i inne podmioty, np. firmy MŚP) ważniejszym wyzwaniem niż brak dostępu do kapitału 

zewnętrznego wydaje się wygenerowanie odpowiedniego efektu zachęty, który skłoniłby do 

podjęcia decyzji o realizacji instalacji fotowoltaicznej. Przy obecnym poziomie kosztu prądu 

oraz kosztu inwestycji w taką instalację, okres zwrotu z kapitału jest dla wielu osób/instytucji 

zbyt długi by zdecydowali się oni na realizację takiej inwestycji.  

3.7.5 Zasadność zastosowania instrumentów finansowych 

Na obecnym etapie prac nad nowym RPO dla woj. małopolskiego nie jest znany dokładny 

zakres wsparcia realizowanego w ramach programu, w tym w obszarze odnawialnych 

źródeł energii. We wstępnych założeniach zaplanowano jednak kontynuację szerokiego 

wsparcia rozwoju OZE wraz z ewentualnymi projektami magazynowania energii z OZE. 

Przyjęte w ostatnim czasie krajowe dokumenty strategiczne (KPEiK oraz PEP2040) zakładają 

bardzo znaczący wzrost wykorzystania OZE do 2030 r., zarówno w produkcji energii 

elektrycznej, jak również w ciepłownictwie/chłodnictwie oraz transporcie. Przełoży się to na 

konieczność dalszego zwiększania inwestycji w produkcję energii odnawialnej 

w woj. małopolskim. 

Podmioty inwestujące w produkcję energii elektrycznej lub cieplnej z OZE można podzielić 

na 2 zasadnicze grupy: 

• Podmioty produkujące energię z OZE przede wszystkim na własne potrzeby 

(prosumenci), w tym osoby fizyczne, przedsiębiorstwa i inne 

• Podmioty produkujące energię z OZE na sprzedaż w ramach aukcji OZE (podmioty 

zawodowe) 

W przypadku podmiotów zawodowych, uczestniczących w aukcjach OZE, w naszej ocenie 

w obecnej sytuacji nie ma uzasadnienia dla wprowadzenia dedykowanego instrumentu 

zwrotnego w ramach RPO WM 2021-2027. W ich przypadku kluczowym narzędziem 

wsparcia powinien być sprawnie działający i stabilny system aukcji, który gwarantuje poziom 

sprzedaży energii elektrycznej na 15 lat, a także sprzyjające uregulowania prawne. 

W rezultacie, dzięki uzyskaniu gwarancji stabilnych przychodów oraz odpowiednio 

skalkulowanej cenie sprzedaży energii, w większości przypadków nie powinny mieć one 

problemu z uzyskaniem atrakcyjnego finansowania na rynku komercyjnym. Dodatkowo, 

zazwyczaj inwestorami są w tym wypadku większe firmy, dysponujące odpowiednim 

kapitałem własnym oraz dostępem do kredytowania. 
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Jedynym potencjalnym problemem, jaki zdiagnozowaliśmy w przypadku niektórych 

inwestorów uczestniczących w aukcjach OZE jest zapewnienie wkładu własnego 

do kredytów w przypadku tworzenia spółek celowych (SPV). Zarówno banki, jak i np. 

program Energia+ wymaga w przypadku takich spółek min. 15-20% kapitału własnego. 

W tym wypadku można rozważyć wprowadzenie instrumentu finansowego w postaci 

pożyczki podporządkowanej w spłacie w stosunku do innych źródeł finansowania 

(tzw. wierzytelności senioralnych, np. kredytów bankowych). Ewentualne wprowadzenie 

takiego instrumentu należy jednak rozważać jedynie na poziomie krajowym. 

Doświadczenia z wdrażania instrumentów finansowych w woj. dolnośląskim wskazują 

również, że podmioty uczestniczące w aukcjach OZE często budują cały portfel 

inwestycyjny w różnych regionach kraju i nie są zainteresowane pożyczkami wdrażanymi 

na poziomie województw. Dlatego w naszej ocenie, odpowiedni system wsparcia dla takich 

podmiotów powinien być przygotowany na poziomie krajowym i opierać się na tworzeniu 

odpowiednich bodźców ekonomicznych i prawnych do zwiększenia skali ich inwestycji 

w produkcję energii z OZE, co powinno przełożyć się również na zakładany znaczący rozwój 

takich instalacji (w tym fotowoltaicznych) w woj. małopolskim. 

W przypadku osób fizycznych produkujących energię z OZE na własne potrzeby 

(prosumentów), istnieją przesłanki dla zastosowania instrumentów zwrotnych, zarówno 

w celu zaadresowania luki finansowej jak i wytworzenia odpowiedniego efektu zachęty. 

W ramach RPO WM 2014-2020 wsparcie OZE dla osób indywidualnych realizowane było 

przez wsparcie dotacyjne, w formie projektów parasolowych realizowanych głównie przez 

gminy. To rozwiązanie miało jednak istotne wady – przede wszystkim długi czas realizacji, 

związany z koniecznością realizacji naboru gospodarstw domowych, przeprowadzenia ocen 

energetycznych oraz przetargów, co powodowało rezygnacje części uczestników. Sukces 

programu „Mój Prąd” wskazuje również, że wsparcie dotacyjne na poziomie 65% lub więcej 

dofinansowania nie jest efektywne kosztowo, skoro dla wytworzenia efektu zachęty 

wystarczy wsparcie rzędu 20-30%. Jednocześnie realizacja projektów parasolowych 

w perspektywie 2014-2020 powoduje, że w części gmin potrzeby w zakresie instalacji OZE 

zostały już w dużej mierze zrealizowane, przez co trudno byłoby zrekrutować wystarczającą 

liczbę gospodarstw w przyszłości. 

Jednym z argumentów przemawiającym za wykorzystaniem zwrotnych instrumentów 

finansowych dla prosumentów indywidualnych jest niewątpliwie możliwość sfinansowania 

kosztów inwestycji OZE z oszczędności uzyskanych w rachunkach za prąd i ogrzewanie. 

Szczególnie ciekawą propozycją dla budynków jednorodzinnych jest połączenie ogrzewania 

za pomocą pompy ciepła z instalacją paneli fotowoltaicznych. Dzięki temu, energia 

elektryczna z paneli fotowoltaicznych wykorzystywana jest nie tylko na pokrycie 

standardowego zużycia energii w domu, ale również na ogrzewanie c.o. / c.w.u. poprzez 

pompę ciepła. Taka instalacja może być również rozszerzona o przydomowy magazyn energii 

stabilizujący zmiany w produkcji prądu oraz stacje ładowania samochodów elektrycznych. 
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Przy odpowiednim połączeniu wsparcia zwrotnego z bezzwrotnym (np. w formie premii), 

możliwe jest przeprowadzenie praktycznie samofinansującej się inwestycji, generującej 

oszczędności w opłatach za energię pokrywających koszty raty pożyczkowej. 

Aktualne informacje dotyczące planowanego wsparcia na poziomie krajowym stawiają 

jednak pod znakiem zapytania zasadność przygotowania instrumentów finansowych dla 

osób fizycznych na poziomie regionalnym. Wydaje się, że w przypadku kontynuacji 

programu „Mój prąd” w kolejnych latach i potencjalnego rozszerzenia o instalacje 

wspomagające zagospodarowanie wytworzonej energii elektrycznej (a takie są obecnie 

zapowiedzi)150, nie ma sensu tworzenie dodatkowych instrumentów generujących efekt 

zachęty do produkcji energii elektrycznej z OZE na poziomie regionu. Podobnie wygląda 

sytuacja w przypadku finansowania wymiany źródła ciepła na OZE – odpowiedni efekt 

zachęty powinien być wygenerowany przez dotacje z programu „Czyste powietrze”, którego 

wdrażanie ma zostać istotnie przyspieszone.  

Formą komplementarnego wsparcia na poziomie regionu mogłoby być przygotowanie 

instrumentów zwrotnych dla osób mniej zamożnych151, które nie mają środków na 

sfinansowanie wkładu własnego uzupełniającego dotacje z programów „Mój prąd” 

i „Czyste powietrze”. Oferta komercyjna w tym obszarze jest co prawda coraz szersza i dosyć 

atrakcyjna (kredyty oprocentowane nawet poniżej 6% rocznie), może jednak wystąpić 

problem ze zdolnością kredytową lub zabezpieczeniem pożyczki, szczególnie wśród osób 

mniej zamożnych. W ostatnim czasie pojawiła się jednak informacja o tworzeniu Funduszu 

Ekologicznych Poręczeń i Gwarancji przez NFOŚiGW oraz BGK, który będzie zabezpieczał 

kredyty na projekty ekologiczne, zwłaszcza udzielane w ramach programu „Czyste 

powietrze”152. Zgodnie z zapowiedziami, w ciągu najbliższych miesięcy banki powinny 

uruchomić specjalne linie kredytowe z gwarancjami z nowego funduszu, istotnie zwiększając 

dostępność „Czystego powietrza” dla osób potencjalnie znajdujących się w luce finansowej, 

bez dostępu do finansowania komercyjnego. Kredyty stanowiłyby jednocześnie rodzaj 

wsparcia pomostowego – po zaciągnięciu kredytu, dotacja z programu „Czyste powietrze” 

stanowiłaby częściową spłatę pożyczki, resztę zobowiązania regulowałby beneficjent. 

Nie jest natomiast jasne, czy nowy fundusz gwarancyjny będzie zabezpieczał również kredyty 

uzupełniające dotacje w programie „Mój prąd”. Dodatkowo, w programie „Czyste 

 
150 6 listopada wpłynął 200-tysięczny wniosek, który wyczerpał miliardowy budżet Mojego Prądu. NFOŚiGW 
kontynuuje jednak nabór do 18.12.2020, zwiększając budżet o kolejnych 100 milionów złotych. Wg zapowiedzi 
Rządowego pełnomocnika ds. odnawialnych źródeł energii Ireneusza Zyska, program Mój Prąd ma być 
kontynuowany w 2021 r., i dodatkowo prawdopodobnie rozszerzony o instalacje wspomagające 
zagospodarowanie wytworzonej energii, takie jak ładowarki do samochodów elektrycznych, pompy ciepła czy 
magazyny energii. Por. https://www.gramwzielone.pl/energia-sloneczna/104101/moj-prad-bedzie-
kontynuowany-w-2021-r-w-nowej-odslonie; https://www.rynekelektryczny.pl/stan-programu-moj-prad/  
151 Przy czym w przypadku osób najuboższych, zasadne może być przygotowanie w ramach RPO WM 2021-2027 
wsparcia dotacyjnego, dystrybuowanego przez gminy, uzupełniającego dotację z programu „Czyste powietrze”. 
152 https://www.energetyka24.com/oze/nfosigw-zagwarantujemy-zabezpieczenie-kredytow-w-czystym-
powietrzu  

https://www.gramwzielone.pl/energia-sloneczna/104101/moj-prad-bedzie-kontynuowany-w-2021-r-w-nowej-odslonie
https://www.gramwzielone.pl/energia-sloneczna/104101/moj-prad-bedzie-kontynuowany-w-2021-r-w-nowej-odslonie
https://www.rynekelektryczny.pl/stan-programu-moj-prad/
https://www.energetyka24.com/oze/nfosigw-zagwarantujemy-zabezpieczenie-kredytow-w-czystym-powietrzu
https://www.energetyka24.com/oze/nfosigw-zagwarantujemy-zabezpieczenie-kredytow-w-czystym-powietrzu
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powietrze” planowane jest uruchomienie pożyczek dla gmin, jako uzupełnienie dotacji 

dla osób uprawionych do podwyższonego poziomu dotacji. 

Tabela 22.  Programy krajowe generujące efekt zachęty i zmniejszające lukę finansową 

w obszarze produkcji energii elektrycznej i cieplnej z OZE. 

 Efekt zachęty Zmniejszenie luki finansowej 

Produkcja i wykorzystanie 
energii elektrycznej z OZE 

Dotacja z programu 
„Mój prąd” 

? 

Produkcja i wykorzystanie 
energii cieplnej z OZE 

Dotacja z programu 
„Czyste powietrze” 

Fundusz Ekologicznych Poręczeń 
i Gwarancji* 

Pożyczki dla gmin uzupełniające 
dotacje dla osób uprawionych do 
podwyższonego poziomu 
dofinansowania*  

* Zarówno Fundusz Ekologicznych Poręczeń i Gwarancji, jak i pożyczki dla gmin na etapie tworzenia raportu 

(11.2020) nie zostały jeszcze uruchomione; zapowiedziano jedynie ich wdrożenie w najbliższych miesiącach 

Źródło: Opracowanie własne. 

Istotnym wyzwaniem przy projektowaniu ewentualnej pożyczki OZE dla osób fizycznych 

mogą stanowić kwestie wdrożeniowe. Przy zapewne dominujących pożyczkach na kwotę 

25-50 tys. zł, wybrany pośrednik finansowy musiałby obsługiwać znaczną liczbę odbiorców 

ostatecznych, w tym dokonywać analizy ich zdolności kredytowej. Kluczowa byłaby również 

odpowiednia promocja instrumentu – najwygodniejsze z punktu widzenia klientów byłoby 

nawiązanie współpracy z największym dystrybutorem prądu w regionie – firmą Tauron, oraz 

z firmami instalującymi panele PV, a także z doradcami energetycznymi WFOŚiGW 

i ekodoradcami gminnymi, którzy mogliby promować pożyczkę OZE na swoim terenie.  

W przypadku prosumentów biznesowych, aktualnie brak jest na rynku atrakcyjnych 

instrumentów wsparcia inwestycji w OZE finansowanych ze środków publicznych. 

Jednocześnie, dla wielu firm okres zwrotu z tego rodzaju inwestycji dokonywanych bez 

wsparcia publicznego jest wciąż dosyć długi (chociaż ta sytuacja zmienia się wraz ze 

wzrostem cen prądu i spadkiem cen instalacji fotowoltaicznej). Wdrażane w poprzedniej 

perspektywie Działanie 4.2 Ekoprzedsiębiorstwa spotkało się z bardzo dużym 

zainteresowaniem firm sektora MŚP, co pozwoliło na wypromowanie inwestycji m.in. w OZE 

wśród przedsiębiorców. Wydaje się jednak, że na obecnym etapie, bardziej uzasadnione 

byłoby zaoferowanie przedsiębiorcom wsparcia zwrotnego, w tym w połączeniu 

z elementem bezzwrotnym (premią).  

Pożyczka z premią na OZE dla prosumentów biznesowych miałaby szereg zasadniczych 

korzyści. Przede wszystkim, pożyczka z niewielkim komponentem bezzwrotnym w znacznie 

mniejszym stopniu ingeruje w procesy rynkowe niż dotacje. W porównaniu do dotacji 

o dużej intensywności, jest również efektywniejsza kosztowo, a doświadczenie z programu 

„Mój Prąd” wskazuje, że już wsparcie na poziomie 20-30% generuje wystarczający efekt 
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zachęty do inwestycji w panele fotowoltaiczne. Instrumenty zwrotne traktowane są przez 

przedsiębiorców w większym stopniu jak własne pieniądze, a konieczność ich spłaty 

motywuje do racjonalizacji wydatkowania środków. Dodatkowym atutem jest niewątpliwie 

dłuższa dostępność środków niż ma to miejsce w przypadku dotacji, które często kończą się 

po 1. naborze. Uzasadnieniem dla zastosowania instrumentów zwrotnych jest także 

potencjalny brak możliwości skorzystania z finansowania komercyjnego w przypadku części 

przedsiębiorstw (szczególnie tych najmniejszych). 

Tabela 23.  Argumenty za i przeciw zastosowaniu instrumentów finansowych w obszarze 

wsparcia OZE w ramach RPO 2021-2027 

Prosumenci indywidualni 

Za Przeciw 

- Możliwość zaoferowania praktycznie 
samofinansującej się inwestycji, generującej 
oszczędności w opłatach za energię (głównie 
prąd) które powinny de facto pokrywać koszty 
raty pożyczkowej 

- Niewielkie ryzyko inwestycji  

- Możliwość wielokrotnego wykorzystania 
(rewolwingu) środków, tworzenie kapitału do 
prowadzenia polityki rozwoju w regionie 

- Istniejące ryzyko braku kontynuacji programu 
krajowego „Mój Prąd” oraz braku finansowania 
programu „Czyste Powietrze” 

- brak informacji, czy planowany do 
uruchomienia funduszu ekologicznych poręczeń 
i gwarancji będzie udzielał gwarancji również na 
pożyczki uzupełniające dotację z programu 
„Mój Prąd”; potencjalna luka finansowa w tym 
obszarze 

- Konkurencja programów krajowych: bardzo 
dobrze ocenianego programu dotacyjnego 
„Mój Prąd” oraz coraz efektywniejszego 
programu „Czyste Powietrze” 

- Tworzenie przez NFOŚiGW / BGK funduszu 
ekologicznych poręczeń i gwarancji, który 
powinien znacząco zmniejszyć problem luki 
finansowej w programie „Czyste Powietrze” (a 
być może również w „Mój Prąd”), a także 
pożyczek dla gmin jako uzupełniające 
finansowanie dla beneficjentów o niskich 
dochodach 

- Dostępność dość atrakcyjnego finansowania 
komercyjnego uzupełniającego dotację z 
programu „Mój Prąd” (kredyty na ok. 5,5-6% 
rocznie) 

- Kluczowe dla prosumentów jest 
zaoferowanie odpowiedniego efektu zachęty, 
mniejsze znaczenie ewentualnej luki 
finansowej 

- Możliwe trudności wdrożeniowe wynikające 
z konieczności weryfikacji zdolności 
kredytowej dla licznej grupy wnioskodawców 
ubiegających się o niewielkie wartościowo 
pożyczki 

Prosumenci biznesowi 

Za Przeciw 

- Aktualnie de facto brak konkurencyjnych 
środków publicznych na OZE dla prosumentów 
biznesowych 

- Wygenerowanie oszczędności w opłatach za 
energię (głównie prąd) które powinny w 
znacznym stopniu pokrywać koszty obsługi 

- Kluczowy efekt zachęty, mniejsze znaczenie 
ewentualnej luki finansowej 

- Coraz atrakcyjniejsza oferta leasingu paneli 
fotowoltaicznych w największych instytucjach 
finansowych; korzyści podatkowe z leasingu 

- Oczekiwanie wsparcia dotacyjnego przez 
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Prosumenci indywidualni 

pożyczki 

- Mniejsza ingerencja w procesy rynkowe, 
stabilizowanie rynku 

- Rosnące koszty energii elektrycznej 
zwiększające atrakcyjność finansową inwestycji 
w OZE 

przedsiębiorców w tym obszarze 

- Obecnie relatywnie długi okres zwrotu z 
inwestycji w przypadku instrumentów bez 
komponentu bezzwrotnego 

 

Podmioty zawodowe OZE 

Za Przeciw 

- Generowanie stabilnych przychodów z 
inwestycji (dzięki stałym cenom z aukcji OZE) 
umożliwiających obsługę raty pożyczki 

- W części przypadków - możliwy problem z 
zapewnieniem wymaganego wkładu własnego 
(15-20%) do montażu finansowego przy 
tworzeniu spółek celowych (SPV) 

- Relatywnie łatwy dostęp do finansowania 
komercyjnego m.in. ze względu na gwarancje 
stabilnych przychodów z aukcji OZE 

- Znaczący udział dużych podmiotów 
inwestujących w wielu województwach, 
niezainteresowanych instrumentami 
wdrażanymi na poziomie regionów 

Źródło: Opracowanie własne. 

3.7.6 Propozycja instrumentów finansowych w perspektywie 2021-2027 

W przypadku osób fizycznych, mimo uzasadnienia dla takiej formy wsparcia, ze względu na 

potencjalną konkurencję programów krajowych pozostawiamy decyzję o ewentualnym 

wprowadzenie instrumentu finansowego w tym obszarze do decyzji IZ RPO. Wynika to 

z aktualnych informacji zakładających kontynuację i zwiększenie zasięgu programów 

ogólnokrajowych, takich jak „Mój Prąd” i „Czyste Powietrze”, a także planowanego 

utworzenia przez NFOŚiGW we współpracy z BGK krajowego instrumentu gwarancyjnego - 

Funduszu Ekologicznych Poręczeń i Gwarancji, który ułatwi pozyskanie finansowania 

komercyjnego, uzupełniającego dotacje dla osób nieposiadających wystarczającego wkładu 

własnego. Jednocześnie, planowane jest uruchomienie pożyczek dla gmin jako uzupełniające 

finansowanie dla beneficjentów o niskich dochodach w programie „Czyste Powietrze”. 

W naszej ocenie, w przypadku zgodnego z aktualnymi informacjami kontynuowania 

programów krajowych, pozwolą one na wytworzenie odpowiedniego efektu zachęty oraz w 

znacznym stopniu zaadresowanie problemu luki finansowej w przypadku inwestycji osób 

fizycznych w OZE. W tym wypadku nie widzimy silnych przesłanek dla uruchomienia 

analogicznych instrumentów na poziomie regionu. Jeśli jednak programy krajowe nie będą 

kontynuowane w planowanym zakresie (np. w wyniki postpandemicznych problemów 

budżetowych), IZ RPO powinna wrócić do koncepcji uruchomienia odpowiedniego 

instrumentu w ramach RPO WM 2021-2027.  

Dla firm sektora MŚP proponujemy przygotowanie instrumentu finansowego w formie 

pożyczki na OZE z komponentem bezzwrotnym (premią). Jej celem będzie zwiększenie 

wykorzystania OZE w produkcji energii elektrycznej i cieplnej w sektorze MŚP. Taka pożyczka 

zapewni kompleksowe finansowanie inwestycji w OZE w ramach jednego instrumentu, przy 

jednoczesnym zapewnieniu efektywnego kosztowo efektu zachęty. Proponujemy, by premia 
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była przyznawana automatycznie po spełnieniu warunków (rozliczeniu inwestycji zgodnie 

z założeniami), tak by wykluczyć uznaniowość w tym zakresie i udzielana w formie częściowej 

spłaty udzielonej pożyczki w postaci umorzenia (lub dotacji na wydzieloną część kosztów 

projektu). Ze środków pożyczki finansowane byłyby przede wszystkim instalacje 

fotowoltaiczne, a także wymiana źródła ciepła na OZE (pompy ciepła, kolektory słoneczne, 

kotły na biomasę), firmowe magazyny energii, potencjalnie również stacje ładowania 

samochodów elektrycznych. Pożyczka OZE z premią dla MŚP wynosiłaby maksymalnie 

500 tys. zł, na okres do 10 lat, z rynkowym oprocentowaniem i premią wypłacaną 

po rozliczeniu inwestycji w wysokości 20% wysokości pożyczki.   

Proponowaną wysokość premii i sposób jej wdrożenia (umorzenie vs. dotacja) 

pozostawiamy do decyzji IZ, która powinna ją dostosować do sytuacji panującej na rynku. 

W naszej ocenie może być ona szczególnie istotna w początkowym okresie wdrażania 

programu (w tym po okresie pandemii koronawirusa), gdy dodatkowy efekt zachęty może 

być niezbędny. Natomiast w trakcie wdrażania pożyczki, jeśli okaże się, że efekt zachęty 

w postaci 20%153 premii jest zbyt wysoki i zainteresowanie wyraźnie przewyższa dostępne 

środki, wysokość premii może być sukcesywnie zmniejszana, lub zamieniona na 

preferencyjne oprocentowanie154. 

Istotnym atutem pożyczki na OZE z premią powinna być przejrzystość i zrozumiałość 

dla odbiorcy. Z tego względu rekomendujemy maksymalnie uproszczone procedury: 

wykorzystanie prostego, elektronicznego formularza optymalnie nie przekraczającego 

2 stron, brak wymogu audytu energetycznego, automatyczne przyznawanie premii po 

rozliczeniu inwestycji. Jako dobrą praktykę w tym zakresie wskazujemy program „Mój Prąd”. 

Zakładamy, że głównym odbiorcą instrumentu będą mikro i małe przedsiębiorstwa, 

zainteresowane zmniejszeniem rachunków za prąd / ogrzewanie. Instrument musi być zatem 

dostosowany do ich potrzeb.  

Ze względów wdrożeniowych, warto rozważyć przynajmniej częściową integrację pożyczki 

na OZE dla MŚP z pożyczką na efektywność energetyczną MŚP. Dzięki temu wybór 

pośredników finansowych dla obu form wsparcia nastąpiłby w ramach tego samego 

przetargu, zmniejszając koszty transakcyjne. Jednocześnie, każdy z wybranych pośredników 

 
153 Poziom 20-30% był wskazywany w wywiadach jako graniczny dla zainteresowania odbiorców / wytworzenia 
silnego efektu zachęty. 
154 Warto również zauważyć, że podobny efekt zachęty do proponowanej pożyczki OZE z premią dałoby 
zaoferowanie dotacji na poziomie przyznawanej premii (20%) i jej potencjalna integracja z ofertą bankową (w 
grę wchodziłby zapewne któryś z lokalnych banków spółdzielczych). W tym wypadku, dana pula środków 
wygenerowałaby w początkowym okresie wyższy poziom inwestycji w OZE dzięki wykorzystaniu środków 
własnych lub bankowych (na poziomie do 80% kosztów kwalifikowalnych). Minusem byłaby jednak utrata 
możliwości wielokrotnego wykorzystania (rewolwingu) środków, oraz brak możliwości zgromadzenia kapitału 
do prowadzenia autonomicznej polityki regionalnej w przyszłości. Jednocześnie, takie rozwiązanie nie 
zmniejszyłoby luki finansowej - część potencjalnych odbiorców ostatecznych mogłaby nie mieć możliwości 
sfinansowania wkładu własnego ani z własnych oszczędności, ani ze środków komercyjnych (np. z powodu 
niskiej zdolności kredytowej czy braku odpowiednich zabezpieczeń). 
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miałby oba instrumenty w swojej ofercie, dopasowując rodzaj pożyczki do potrzeb 

przedsiębiorcy, przy czym wówczas należy zachować zróżnicowane warunki i wymagania dla 

obu form wsparcia (być może również oddzielne koperty finansowe), tak by uzyskanie 

pożyczki OZE było znacznie prostsze (i nie wymagało chociażby przeprowadzenia audytu 

energetycznego, czy uzyskania minimalnego poziomu poprawy efektywności energetycznej, 

co może być zbyt dużą barierą szczególnie dla mniejszych firm). 

Alternatywnie, pożyczka na OZE z premią dla MŚP może zostać potencjalnie rozszerzona na 

inne podmioty (w tym spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, jednostki organizacyjne JST, 

jednostki sektora finansów publicznych, szkoły i uczelnie, kościoły i związki wyznaniowe, 

NGO i inne). Dużo będzie jednak zależało od ostatecznego kształtu wsparcia efektywności 

energetycznej i OZE w budynkach użyteczności publicznej i innych, w tym stosowania dotacji 

dla takich podmiotów. 

Wsparcie rozwoju energetyki OZE dla prosumentów powinno być uzupełnione 

o interwencję w zakresie modernizacji sieci elektroenergetycznych umożliwiające 

dołączenie nowych instalacji do sieci przy zachowaniu jej stabilności. W tym wypadku 

właściwą formą wsparcia będzie zapewne dotacja155. 

W perspektywie finansowej 2014-2020, na wzrost produkcji energii elektrycznej i cieplnej 

z OZE (Poddziałanie 4.1.1) przeznaczono ze środków UE ok. 192,5 mln zł. Z kolei w ramach 

prowadzonych analiz łączne potrzeby inwestycyjne w obszarze produkcji prądu z OZE 

w woj. małopolskim do 2030 r. oszacowano na poziomie 2,6 mld zł, z czego zakładany koszt 

mikroinstalacji fotowoltaicznych oszacowano na 1,5 mld zł. Przy czym należy pamiętać, że 

szacunki te dotyczą tylko kosztów związanych z zapewnieniem odpowiedniego udziału OZE 

w produkcji prądu – nie dotyczą kosztów inwestycji w produkcję energii cieplnej z OZE 

(np. pomp ciepła czy kolektorów słonecznych). W momencie realizacji badania nie znamy 

żadnych (choćby wstępnych) propozycji alokacji w tym obszarze na nową perspektywę 

finansową. W związku z tym, wstępnie proponujemy przeznaczenie na wsparcie w tym 

obszarze w nowej perspektywie finansowej łącznej kwoty ok. 100 mln zł (łącznie z wkładem 

krajowym), co powinno pozwolić na udzielenie 400 pożyczek dla firm sektora MŚP 

(o średniej wartości 256 tys. zł). Pozwoli to na pokrycie ok. 7% potrzeb inwestycyjnych 

w obszarze mikroinstalacji fotowoltaicznych. 

Ogółem, założenia przyjęte przy przygotowaniu fiszki instrumentu są następujące: 

• Maksymalną wartość pożyczki przyjęto na poziomie 500 tys. zł. Taka kwota umożliwia 

sfinansowanie instalacji fotowoltaicznej (z badań jakościowych wynika, że 

przedsiębiorcy instalują zazwyczaj ok. 20-50 kW, których koszt wynosi 

od 80 do 250 tys. zł), a także dodatkowe inwestycje w postaci magazynu energii 

 
155 Przy czym zależnie od przyjętej demarkacji w nowej perspektywie finansowej, takie wsparcie mogłoby być 
udzielane na poziomie regionalnym lub krajowym. 
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(koszt – ok. 1 tys. euro / 1 kWh)156 oraz stacji ładowania pojazdów elektrycznych 

(koszt od ok. 5 tys. zł wzwyż)157. Pozostałe środki mogą być przeznaczone na wymianę 

źródła ciepła na OZE (np. pompę ciepła). 

• Maksymalny okres karencji (6 miesięcy) jest niższy niż w przypadku pożyczki 

na zwiększenie konkurencyjności MŚP. Zakładamy, że inwestycja w OZE (np. panele 

fotowoltaiczne) nie wymaga dużo czasu, dlatego karencja do 6 miesięcy jest 

w zupełności wystarczająca. 

• Maksymalną zapadalność pożyczki określono na poziomie 10 lat. Taki okres 

w przypadku wykorzystania pożyczki jedynie na mikroinstalacje fotowoltaiczne 

pozwala na pokrycie kosztu raty i odsetek wyłącznie z oszczędności w rachunkach 

za energię elektryczną. 

• Wartość docelowa wskaźników Enterprises supported (of which: micro, small, 

medium, large) oraz Enterprises supported by financial instruments została obliczona 

na podstawie przyjętych założeń, co do liczby pożyczek (400), i konserwatywnie 

skorygowana w dół o 20%.  Dezagregacja wskaźnika Enterprises supported na mikro, 

małe i średnie firmy została przeprowadzona na podstawie ich udziału wśród 

beneficjentów Działania 4.2 RPO WM 2014-2020 – Ekoprzedsiębiorstwa. Założono 

jednak wyraźnie większy udział mikro przedsiębiorstw (50%), kosztem firm średnich 

(10%), z uwagi na zakładaną realizację mniejszych wartościowo projektów niż miało 

to miejsce w Działaniu 4.2. 

• Wartość docelowa wskaźnika Additional operational capacity installed for renewable 

energy została oszacowana w oparciu o szacowany koszt jednostkowy instalacji 

1 MW instalacji fotowoltaicznej (za raportem Ipopema, dane z raportu „Renewable 

Power Generation Costs In 2018 , przygotowanego przez Międzynarodową Agencję 

Energetyki Odnawialnej IRENA), przy założeniu stabilizacji cen w latach 2021-2030 

(rosnące koszty produkcji budowlano-montażowej powinny być przynajmniej 

równoważone postępem technologicznym obniżających ceny paneli). Założono 10% 

udział wkładu własnego oraz 80% udziału kosztu instalacji fotowoltaicznych 

do produkcji OZE w całkowitej wartości projektów. Wynik konserwatywnie 

skorygowano w dół o 20%158.  

 
156 https://www.gramwzielone.pl/magazynowanie-energii/103990/ceny-domowych-magazynow-energii-
spadaja-szybciej-niz-ceny-fotowoltaiki 
157 https://elektrowoz.pl/ladowarki/ile-kosztuje-domowa-stacja-ladowania-samochodu-elektrycznego-jaka-
ladowarka-do-hotelu-wywiad/ 
158 Alokacja wraz z wkładem własnym OO pomniejszona o 20% udział innych wydatków (magazyny energii, 
stacje ładowania pojazdów elektrycznych) = 100 000 000 *0,8 / 0,9 = 88 888 888 zł, koszt jednostkowy instalacji 
1 MW = 3 800 000 zł, 88 888 888 / 3 800 000 * 0,8 = 18,7 

https://www.gramwzielone.pl/magazynowanie-energii/103990/ceny-domowych-magazynow-energii-spadaja-szybciej-niz-ceny-fotowoltaiki
https://www.gramwzielone.pl/magazynowanie-energii/103990/ceny-domowych-magazynow-energii-spadaja-szybciej-niz-ceny-fotowoltaiki
https://elektrowoz.pl/ladowarki/ile-kosztuje-domowa-stacja-ladowania-samochodu-elektrycznego-jaka-ladowarka-do-hotelu-wywiad/
https://elektrowoz.pl/ladowarki/ile-kosztuje-domowa-stacja-ladowania-samochodu-elektrycznego-jaka-ladowarka-do-hotelu-wywiad/
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Tabela 24 Fiszka instrumentu - Pożyczka na OZE z premią – dla MŚP 

CP2 Pożyczka na OZE z premią – dla MŚP 

Cel instrumentu:  Wzrost produkcji energii elektrycznej i cieplnej z OZE 

Wielkość 

jednostkowej 

transakcji  

Od:  Do:  Ew. karencja Zapadalność:  

0 500 tys. zł  Do 6 miesięcy Do 10 lat 

Finanse i wskaźniki 

Planowane do udzielenia pożyczki:  400 

Przeciętna pożyczka:  250 tys. zł.  

Alokacja na IF (wkład RPO WM):  89,29 mln zł 

Przybliżone koszty zarządzania (zakładamy 

szacunkowo 8% kwoty wkładu RPO WM) 

7,14 mln zł 

Razem alokacja RPO na IF (bez wkładu własnego 

pośrednika finansowego): 

96,43 mln zł 

Razem alokacja RPO na IF (z wkładem własnym 

pośrednika finansowego): 

107,14 mln zł 

Razem alokacja RPO na IF (bez kosztów zarządzania): 100,00 mln zł 

Typy finansowanych projektów i ew. demarkacja ze wsparciem bezzwrotnym 

Mikroinstalacje fotowoltaiczne, wymiana źródła 
ciepła na OZE (pompy ciepła, kolektory słoneczne, 
kotły na biomasę),  

magazyny energii 

stacje ładowania samochodów elektrycznych 

 

Preferencje i grupa docelowa 

Odbiorcy ostateczni: MŚP 

Oprocentowanie i inne opłaty: Oprocentowanie rynkowe (stałe), brak opłat i 

prowizji 

Element bezzwrotny Element bezzwrotny w wysokości do 20% kwoty 

pożyczki po rozliczeniu inwestycji i wykazaniu efektu 

ekologicznego, w postaci umorzenia części pożyczki 

(lub dotacji na wydzieloną część kosztów projektu) 

Zabezpieczenia: Możliwie ograniczone 

Inne wymogi i preferencje: maksymalnie uproszczony wniosek o pożyczkę 

inwestycje w OZE na potrzeby własne (prosument 
biznesowy) 

minimalne wymagania co do wkładu własnego 
odbiorcy ostatecznego159 

10% wkładu pośrednika finansowego. Potencjalne 

uwzględnienie w wyliczeniu zdolności kredytowej 

oszczędności w kosztach energii 

Kryteria wyboru projektów: brak specyficznych kryteriów 

Wskaźniki produktu 

 
159 Do obliczeń wartości dodanej i dźwigni przyjęto 10% wkład własny odbiorców ostatecznych, ale 
dopuszczamy sytuację, że wkład własny może nie być wymagany 
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CP2 Pożyczka na OZE z premią – dla MŚP 

Założenia i komentarze: 

Dobór wskaźników wynika z ich adekwatności do typów projektów finansowanych za pomocą danego 

instrumentu, a także adekwatności do danego celu szczegółowego.  

Wartość wskaźników oszacowaliśmy dość ostrożnie (konserwatywnie). W przypadku podziału wskaźnika liczby 

wspartych przedsiębiorstw na mikro/małe/średnie firmy, opieraliśmy się przede wszystkim na strukturze 

beneficjentów Działania 4.2 (Eko-przedsiębiorstwa), wdrażanego w ramach RPO WM 2014-2020. Założyliśmy 

jednak wyraźnie większy udział mikro przedsiębiorstw, kosztem firm średnich. 

Wskaźnik: Wartość docelowa: 

Enterprises supported (of which: micro, small, 

medium, large) 

320 (160/128/32) 

Enterprises supported by financial instruments 320 

Wskaźniki rezultatu 

Założenia i komentarze: Wartość docelowa wskaźnika Additional operational capacity installed for renewable 

energy została oszacowana w oparciu o szacowany koszt jednostkowy instalacji 1 MW instalacji 

fotowoltaicznej (za raportem Ipopema, dane z raportu „Renewable Power Generation Costs In 2018 , 

przygotowanego przez Międzynarodową Agencję Energetyki Odnawialnej IRENA), przy założeniu 10% wkładu 

własnego odbiorcy ostatecznego, oraz 80% udziału kosztu instalacji do produkcji OZE w całkowitej wartości 

projektów. 

Additional operational capacity installed for 

renewable energy (MW) 

18,7 

Dźwignia (efekt mnożnikowy): 1,11 

Wartość dodana 1,22 

Źródło: Opracowanie własne 

3.8 Rewitalizacja miast oraz odnowa obszarów wiejskich 

3.8.1 Diagnoza problemu 

Zgodnie z definicją ustawową, rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu 

kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez 

zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, 

skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie 

gminnego programu rewitalizacji160. Rewitalizacja stanowi zadanie własne gmin. 

Rewitalizacja to z założenia działanie przekrojowe, podejmowane w odpowiedzi na 

koncentrację szeregu negatywnych zjawisk społecznych (w szczególności bezrobocia, 

ubóstwa, przestępczości, wysokiej liczby mieszkańców będących osobami ze szczególnymi 

potrzebami, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczającego 

poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym), gospodarczych (niskiego stopnia 

przedsiębiorczości, słabej kondycji lokalnych przedsiębiorstw), środowiskowych 

(przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności odpadów stwarzających 

zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska), przestrzenno-funkcjonalnych 

 
160 Ustawa o rewitalizacji, 2015 r. 
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(niewystarczającego wyposażenia w infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej złego stanu 

technicznego) i technicznych (degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym 

o przeznaczeniu mieszkaniowym). 

Diagnoza w tym zakresie jest każdorazowo przeprowadzana przez gminy. Wskaźniki 

zagregowane do całych jednostek administracyjnych nie przedstawiają realnych potrzeb, 

ponieważ obejmują zarówno obszary zdegradowane i wyznaczone obszary rewitalizacji, 

wymagające kompleksowego wsparcia, jak i tereny o znacznie mniejszych potrzebach i 

nagromadzeniu negatywnych czynników. Co do zasady, obszar rewitalizacji nie może być 

większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby 

mieszkańców gminy. 

Ze 182 gmin w województwie małopolskim, aż 142 opracowały programy rewitalizacji, 

które znalazły się w wykazie prowadzonym przez Urząd Marszałkowski. Region wyróżnia 

się w tym zakresie na tle kraju, ponieważ 90% wszystkich programów w województwie 

małopolskim przygotowano jako GPR na podstawie uustawy z dnia 9 października 2015 r. 

o rewitalizacji, podczas gdy na poziomie kraju dominowały programy rewitalizacji bazujące 

na innym akcie prawnym (ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)161. 

Dla większości gminnych programów z Małopolski określono okres obowiązywania. Dla 13% 

z nich okres obowiązywania kończy się w 2020 lub 2021 roku. Zakładając, że wsparcie 

z RPO 2021-2027 zostanie uruchomione w 2022 r. to przez pierwsze dwa lata obowiązywania 

nowego Programu blisko 70% gmin zakończy realizację aktualnych programów rewitalizacji 

(odpowiednio 27% w 2022 r. i 42% w 2023). Długoterminowe plany przedstawiło 16% gmin, 

niektóre z nich wybiegają do przodu aż do roku 2025 lub 2026162.  

Można się spodziewać, że programy rewitalizacji będą kontynuowane. Jak wynika 

z badania samorządów, 44% gmin w ciągu najbliższych trzech lat planuje inwestycje 

w zakresie rewitalizacji fizycznej, społecznej i gospodarczej przestrzeni publicznej i terenów 

poprzemysłowych, zaś 71% chce prowadzić modernizacje lub renowacje budynków 

użyteczności publicznej. Około 13% widzi konieczność renowacji części wspólnych 

wielorodzinnych budynków mieszkalnych, które są własnością gminy, a około 58% ma 

jeszcze inne potrzebny inwestycyjne obejmujące mienie i tereny publiczne.  

Rewitalizacja to długi, złożony, wielowymiarowy proces. Mimo skierowania strumienia 

środków unijnych na ten cel, nadal wiele potrzeb pozostało niezaspokojonych. Pomimo 

aplikowania o wsparcie, wiele samorządów nie otrzymało dofinansowania ze środków EFRR 

na ten cel, ze względu na bardzo szybkie wyczerpanie alokacji w projektach dotacyjnych 

z PI 9b. W przeddzień zakończenia prac nad niniejszym raportem, Marszałek Województwa 

Małopolskiego przekazał informację o skierowaniu dodatkowych środków na rewitalizację 

 
161 Dane statystyczne z zakresu rewitalizacji na poziomie gmin. Raport końcowy. GUS, 2018 r. 
162 Obliczenia na podstawie „Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego”, 
prowadzonego przez Urząd Marszałkowski 
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wszystkich projektów z listy rezerwowej z konkursu na rewitalizację na obszarach wiejskich 

oraz w małych miastach poniżej 5 tys. mieszkańców (Działanie 11.2 RPO WM 2014-2020) 

w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej163. Uruchomienie dodatkowych środków ma 

nie tylko pomóc zrealizować inwestycje, które od lat czekają na finansowanie, ale także 

ożywić gospodarkę i wzmocnić lokalny rynek pracy. Niemniej, obszar ten nadal będzie 

wymagał wsparcia w kolejnych latach, w tym w okresie wdrażania programu regionalnego 

kolejnej perspektywy finansowej.  

3.8.2 Dostępność alternatywnych źródeł wsparcia i dotychczasowa interwencja 

Działania rewitalizacyjne mogą być realizowane przy wykorzystaniu środków pochodzących 

z różnych źródeł. Ustawa o rewitalizacji nakłada obowiązek wskazania w GPR sposobu 

finansowania planowanych przedsięwzięć z rozróżnieniem środków publicznych 

i prywatnych164. Pewną klasyfikację możliwych źródeł finansowania przedstawia 

opracowanie GUS stanowiące pierwszy tak kompleksowy obraz sytuacji w obszarze 

rewitalizacji165. Wymienia się tam: 

1) publiczne środki krajowe, w tym z budżetu gminy (pochodzące np. z dochodów 

własnych gminy, a także pochodzące ze źródeł zwrotnych, np. pożyczek, kredytów 

czy obligacji),  

2) środki bezzwrotne z budżetu UE, 

3) środki prywatne (łącznie z tymi pozyskanymi ze źródeł zwrotnych), 

4) inne środki obejmujące źródła finansowania, jak np. Norweski Mechanizm Finansowy, 

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarsko-Polski 

Program Współpracy166. 

Głównym źródłem finansowania rewitalizacji jest budżet gminy, jednak środki te przeważnie 

okazywały się być niewystarczające do realizacji planowanych przedsięwziąć. Dlatego 

konieczne było silne wsparcie zewnętrznych źródeł finansowania, w tym w szczególności 

funduszy UE. 

Ramka 1.  Źródła finansowania rewitalizacji wg Wytycznych 

Głównym źródłem współfinansowania projektów rewitalizacyjnych z funduszy UE są środki RPO (EFS 

i EFRR). Dodatkowym, komplementarnym źródłem ich współfinansowania są środki krajowych 

programów operacyjnych (EFS, EFRR, FS). Ponadto źródłem współfinansowania projektów 

rewitalizacyjnych będą środki budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, 

a także pozostałe np. prywatne. 

Źródło: Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. 

 
163 https://www.rpo.malopolska.pl/aktualnosci-fundusze-a-koronawirus/100-mln-zl-na-rewitalizacje-
malopolskich-wsi-i-miasteczek-oraz-ozywienie-lokalnej-gospodarki 
164 Ustawa o rewitalizacji, Art. 15.1 pkt. 7. 
165 Dane statystyczne z zakresu rewitalizacji na poziomie gmin. Raport końcowy. GUS, 2018 r. 
166 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy zakończono w 2017 r. 

https://www.rpo.malopolska.pl/aktualnosci-fundusze-a-koronawirus/100-mln-zl-na-rewitalizacje-malopolskich-wsi-i-miasteczek-oraz-ozywienie-lokalnej-gospodarki
https://www.rpo.malopolska.pl/aktualnosci-fundusze-a-koronawirus/100-mln-zl-na-rewitalizacje-malopolskich-wsi-i-miasteczek-oraz-ozywienie-lokalnej-gospodarki
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I tak Priorytet Inwestycyjny 9b został skierowany wyłącznie na finansowanie projektów 

rewitalizacyjnych w ramach RPO, zaś PI 2a, 2c, 3a, 4iii, 4c, 4e, 4v, 6c, 6e, 6iv, 7d, 9i, 8ii, 8iii, 

9a, 9i, 9iv, 9v mogły być wykorzystane bezpośrednio na działania związane z rewitalizacją, 

a pozostałe PI – pośrednio. Wsparciem był nie tylko program regionalny, ale także programy 

krajowe (np. PO IiŚ). Poza EFRR i EFS, gminy wiejskie i wiejsko-miejskie mogły na ten cel 

wykorzystać także środki z EFRROW (PROW 2014-2020). 

I faktycznie to środki EFSI (a w szczególności EFRR i EFS) są głównym źródłem funduszy, jakie 

samorządy planują przeznaczyć na realizację zadań zapisanych w planach rewitalizacji. 

Według danych GUS blisko połowa wszystkich funduszy na ten cel ma pochodzić z budżetu 

Unii Europejskiej (48% w Polsce, 42% w Małopolsce). Oznacza to, że realizacja planów 

rewitalizacji w kolejnych latach prawdopodobnie nie będzie możliwa bez kontynuacji 

wsparcia unijnego. Na województwo małopolskie przypada około 10% wszystkich 

planowanych środków na cały kraj.  

Tabela 25.  Szacunkowe środki finansowe na przedsięwzięcia podstawowe i dopuszczalne 

ujęte w programach rewitalizacji na cały okres realizacji według źródeł 

pochodzenia  

Jednostka Kwota  

[zł] 

Środki z budżetu unii 
europejskiej [%] 

Ze źródeł prywatnych*  

[%] 

Polska 73 725 528 904 48,0% 11,9% 

Woj. małopolskie  7 312 839 151 42,2% 11,8% 

Gminy miejskie 1 125 900 467 41,3% 9,3% 

Miasta na prawach powiatu 1 222 280 970 46,8% 3,1% 

Gminy miejsko-wiejskie  2 857 683 866 40,5% 9,7% 

Gminy wiejskie 2 106 973 848 42,4% 20,9% 

*w tym w formie środków zwrotnych 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS z raportu Dane statystyczne z zakresu rewitalizacji na 

poziomie gmin, 2018 r. 

Dofinansowaniu ze środków unijnych towarzyszyć może dofinansowanie pochodzące 

ze środków publicznych. Wśród głównych źródeł wymienia się środki z poszczególnych 

ministerstw (w ramach realizowanych przez nie programów), wojewodów, Narodowy oraz 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Wojewódzki Konserwator Zabytków (w ramach 

zespolonej administracji wojewódzkiej). Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę 

poszczególnych źródeł finansowania działań rewitalizacyjnych wraz z opisem zadań, które 

można zrealizować z ich wykorzystaniem.  

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu 

Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno – Sportowa pomaga sfinansować samorządom 

modernizację takiej infrastruktury do 50% kosztów kwalifikowalnych (maksymalnie 

75 tys. zł.). Finansowanie może zostać przyznane na niewielkie inwestycje lokalizowane 
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na wolnym powietrzu, spełniające rolę lokalnych stref aktywności fizycznej. W ramach 

środków z WFOŚiGW można pokryć koszty modernizacji oświetlenia oraz założenie nowych 

bądź rewitalizację istniejących terenów zielonych167. Uzupełniająco, środki można pozyskać 

także z Funduszu Termomodernizacji i Remontów.  

Z kolei z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej możliwe jest 

sfinansowanie działań z zakresu gospodarki ściekowej w ramach Krajowego Programu 

Oczyszczania Ścieków Komunalnych, dofinansowania energooszczędnego oświetlenia 

ulicznego z programu SOWA. To tylko wybrane programy WFOŚiGW i NFOŚiGW spośród 

wielu, z których mogły korzystać samorządy i inni interesariusze rewitalizacji168. 

Ze środków Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie 

samorządy mogą otrzymać dotację celową na prace konserwatorskie, restauratorskie 

i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków województwa 

małopolskiego. Dotacje mogą być przeznaczone na szeroki zakres prac (w tym także na 

opracowanie potrzebnej dokumentacji), z uwzględnieniem prac zewnętrznych (elewacje, 

okna, drzwi, dachy) oraz działań zmierzających do wyeksponowania istniejących, 

oryginalnych elementów zabytkowego układu parków lub ogrodów169. 

Norweski Mechanizm Finansowy (Program Rozwój Lokalny finansowanego ze środków 

Mechanizmów Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021) 

pozwala małym i średnim miastom, zakwalifikowanym przez Strategię na Rzecz 

Odpowiedzialnego Rozwoju do grona 255 miast z najtrudniejszą sytuacją społeczno-

gospodarczą, uzyskać wsparcie od 3 do 10 mln euro na wybrany do dofinansowania projekt. 

Dotacja obejmowała kompleksowe projekty rozwojowe (zarówno infrastrukturalne 

i miękkie). Wymagane jest, aby projekty odnosiły się do przynajmniej do następujących 

wymiarów: środowiskowego, społecznego, gospodarczego oraz instytucjonalnego. 

W projekcie możliwe jest też odniesienie do wymiarów: przestrzennego, finansowania 

rozwoju miasta, kulturowego, inteligentnego zarządzania miastem. Co do zasady, wydatki 

inwestycyjne nie mogą łącznie przekroczyć 60% całkowitych wydatków kwalifikowalnych 

projektu170. 

Należy także pamiętać o finansowaniu dziedzinowym ze środków w dyspozycji wybranych 

ministerstw, w szczególności Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w zakresie 

infrastruktury kultury) czy Ministerstwa Sportu (w zakresie infrastruktury sportowo-

rekreacyjnej) oraz Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (w zakresie infrastruktury 

i działania instytucji pomocy). 

 
167 https://www.wfos.krakow.pl/oferta/programy/malopolska-infrastruktura-rekreacyjno-sportowa-mirs/ 
168 Pełen przegląd programów można znaleźć na stronie NFOŚiGW pod adresem: http://nfosigw.gov.pl/oferta-
finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/ 
169 https://www.wuoz.malopolska.pl/regulamin/ 
170 https://www.eog.gov.pl/strony/zapoznaj-sie-z-funduszami/rozwoj-lokalny/nabory-wnioskow/ 

https://www.wfos.krakow.pl/oferta/programy/malopolska-infrastruktura-rekreacyjno-sportowa-mirs/
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/
https://www.wuoz.malopolska.pl/regulamin/
https://www.eog.gov.pl/strony/zapoznaj-sie-z-funduszami/rozwoj-lokalny/nabory-wnioskow/
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Programy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozwalają ubiegać się o dotacje 

na infrastrukturę kultury (wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych 

i wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej od 300 tys. do 5 mln zł, dla organizacji 

pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych oraz państwowych instytucji kultury). 

Ze wsparcia wyłączono m.in. jst i samorządowe instytucje kultury. Mogą one jednak ubiegać 

się o pomoc z innego programu ministerialnego (zarządzanego przez NCK). Z puli 

przeznaczonej na Program Infrastruktura Domów Kultury mogą korzystać domy, ośrodki oraz 

centra kultury i sztuki posiadające status samorządowej instytucji kultury, a także jednostki 

samorządu terytorialnego jako organy prowadzące dla tych podmiotów. Instytucje te mogą 

uzyskać od 20 tys. do 1 mln zł na roboty budowlane, realizowane wyłącznie w już istniejących 

obiektach oraz zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej. Spośród 

inicjatyw należy także wskazać Promesę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest to 

program, który pomaga sfinansować wkład własny dla instytucji aplikujących o środki 

europejskie. Koszty kwalifikowane w ramach Programu Promesa dotyczą wyłącznie zakresu 

związanego z działalnością kulturalną i są tożsame z kosztami kwalifikowalnymi we wniosku 

do danego programu europejskiego. Promesa obejmuje także dofinansowanie kosztów 

niekwalifikowanych, o ile środki z MKiDN pokryją zakres związany z celami kulturalnymi, 

niefinansowany z innych źródeł, niemożliwy do odzyskania przez Wnioskodawcę. 

Bogatą ofertę wsparcia w zakresie działań rewitalizacyjnych ma także Ministerstwo Sportu 

w swoich aktualizowanych dorocznie programach. W ostatnim czasie dostępne było 

dofinansowanie w ramach inicjatywy „Sportowa Polska–Program rozwoju lokalnej 

infrastruktury sportowej”, który umożliwiał finansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących 

niemalże wszystkich rodzajów obiektów sportowych, pod warunkiem ich ogólnodostępnego 

charakteru. Środki Ministerstwa miały służyć poprawie przyszkolnej infrastruktury sportowej, 

obiektom przeznaczonym dla sportowców i budowie nowych obiektów sportowych dających 

możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego. Ze wsparcia mogły skorzystać nie tylko 

samorządy, ale także inne jednostki sektora finansów publicznych oraz stowarzyszenia 

i fundacje. Ministerstwo zalecało, aby obiekty zewnętrzne wsparte w Programie były 

nieodpłatnie dostępne, w szczególności dla dzieci i młodzieży. Intensywność wsparcia mogła 

być tym wyższa, im niższy był wskaźnik dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego 

mieszkańca (Gg). Gminy o niskich przychodach (a więc gminy w relatywnie gorszej sytuacji 

finansowej) mogły otrzymać większe wsparcie. Premiowano także wyższą kwotą 

dofinansowania powstanie obiektów, które do tej pory nie istniały na terenie gminy 

(pełnowymiarowej sali gimnastycznej/hali sportowej) lub powiatu (kryta pływalnia). 

Dofinansowanie określono na poziomie od 300 tys. do 8 mln zł171. 

We wcześniejszych latach Ministerstwo Sportu wdrażało inne programy, w tym m.in: 

Program rozwoju regionalnej i ponadlokalnej infrastruktury sportowej, Program 

 
171 https://www.gov.pl/attachment/ae358dc9-a2a6-44d4-83de-ba2b8030316c 

https://www.gov.pl/attachment/ae358dc9-a2a6-44d4-83de-ba2b8030316c
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modernizacji infrastruktury sportowej, Program rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej 

czy Program Otwartych Stref Aktywności (OSA)172. 

Mając na uwadze to, że rewitalizacja to nie tylko duże inwestycje infrastrukturalne, przede 

wszystkim działania o charakterze społecznym, realizowane z wykorzystaniem istniejącej 

i odnawialnej czy adoptowanej do nowych celów infrastruktury, do źródeł finansowania 

można włączyć także inicjatywy związane z poprawą dostępności usług społecznych na 

obszarach rewitalizowanych, ze szczególnym uwzględnieniem grup w szczególnej sytuacji. 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wdraża programy nakierowane na zwiększenie 

dostępności usług społecznych, zarówno w wymiarze infrastrukturalnym, jak i bieżącego 

funkcjonowania placówek. Przykładem takiego programu jest Senior+ na lata 2015-2020, 

w ramach którego możliwe było uzyskanie jednorazowego wsparcia finansowego na 

utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu Senior+ lub Klubu Senior+ w wysokości 

do 80% całkowitego kosztu realizacji. Wysokość środków finansowych na przebudowę lub 

remont pomieszczeń lub budynku nie mogła być wyższa niż 250 tys. zł. Przewidziano także 

środki na wyposażenie placówek (do 80 tys. zł) oraz częściowe pokrycie kosztów bieżącego 

utrzymania placówek (do 300 zł na osobę)173. Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami 

jest realizowane przez dedykowane Programy w ramach Funduszu Solidarnościowego, 

a także przez PFRON (np. na dostosowanie obiektów użyteczności publicznej w zakresie 

likwidacji barier architektonicznych w obiektach związanych z edukacja, ochroną zdrowia lub 

sprawami obywatelskimi, a także służących rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób 

niepełnosprawnych). 

Jako źródła finansowania mniejszych inicjatyw rewitalizacyjnych o charakterze społecznym, 

z wykorzystaniem istniejącej i rewitalizowanej infrastruktury, można wskazać także 

programy celowe wybranych resortów (np. MEN: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 

czy rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów 

i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 –

Aktywna tablica). Wiele lokalnych inicjatyw wpisujących się w programy rewitalizacji można 

było dofinansować z rządowego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014–2020 

(FIO). Środki z FIO , skierowane do przedstawicieli III sektora, można było wydatkować m.in. 

na animowanie działań samopomocowych, wykorzystywanie przestrzeni publicznych dla 

aktywności obywatelskiej czy wspieranie aktywnych form integracji społecznej. 

Autorzy opracowania PARP pt. Partnerstwo publiczno-prywatne w rewitalizacji wyróżniają 

także instrumenty fiskalne, czyli podatki oraz ulgi, zwolnienia i odroczenia podatkowe, 

a także inne choć rzadko stosowane instrumenty, które mają potencjał w zakresie 

dostarczania środków na finansowanie działań rewitalizacyjnych. Uzupełniająco wobec 

wskazanych wyżej i dobrze znanych źródeł publicznych, rewitalizację można 

współfinansować także poprzez instrumenty kapitałowe (z których miałyby korzystać MŚP, 
 

172 https://www.gov.pl/web/sport/fundusz-rozwoju-kultury-fizycznej 
173 https://www.gov.pl/web/rodzina/program-wieloletni-senior-plus-na-lata-2015-2020 

https://www.gov.pl/web/sport/fundusz-rozwoju-kultury-fizycznej
https://www.gov.pl/web/rodzina/program-wieloletni-senior-plus-na-lata-2015-2020
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TBS-y i spółki komunalne), a także instrumenty poręczeniowe (gwarancyjne) czy formułę 

partnerstw publiczno-prywatnych (PPP)174. 

Szczególnym przypadkiem są tzw. obligacje komunalne. Dzięki emisji obligacji komunalnych 

samorządy mają możliwość pozyskania kapitału bezpośrednio z rynku. Pozyskane w ten 

sposób środki mogą wykorzystać na realizację różnych zadań, także tych, które nie znalazły 

pokrycia w innych źródłach finansowych. Mogą być skutecznym narzędziem ułatwiającym 

JST wygenerowanie dodatkowych środków na udział własny do projektów dofinansowanych 

ze środków unijnych. W innych regionach ten instrument wykorzystano właśnie m.in. do 

realizacji zadań rewitalizacyjnych, choć póki co dostępne są bardzo nieliczne przykłady ich 

wykorzystania. W Ustce (woj., pomorskie) pieniądze uzyskane w ten sposób zaplanowano 

wydatkować m.in. na potrzeby Centrum Wsparcia Mieszkańców Obszaru Rewitalizacji175. 

Wśród małopolskich gmin już w 2009 r. gmina Brzesko wyemitowała obligacje komunalne 

o wartości 11,5 mln zł. Uzyskane środki miały zostać przeznaczone m.in. na pokrycie 

wydatków związanych z infrastrukturą techniczną i komunalną, budową i modernizacją 

obiektów oświatowych, kulturalnych, sportowych i użyteczności publicznej, poprawą 

bezpieczeństwa na terenie Gminy, nabywaniem nieruchomości do zasobów Gminy. Obligacje 

wyemitowały także gmina Niepołomice i Olkusz oraz Kraków, ale ich przeznaczeniem została 

spłata innych zobowiązań i pokrycie deficytu budżetowego. 

Jak pokazano wyżej, działania rewitalizacyjne można finansować z szeregu różnych źródeł, 

w zależności od ich zakresu tematycznego. Wynika to z dużego zróżnicowania obszarów 

wsparcia i grup interesariuszy. Jednak jedynym dedykowanym zewnętrznym źródłem 

finansowania są fundusze unijne, w szczególności EFRR, pozwalające na realizację 

stosunkowo dużych i kompleksowych przedsięwzięć, dla których wymienione powyżej 

instrumenty i programy wsparcia mają charakter uzupełniający, szczególnie, że wiele z nich 

nie stanowi stałej formy wsparcia, ale ogłaszanych w różnych trybach konkursów i krótko 

oraz średnioterminowych programów. Duża zmienność tej oferty utrudnia planowanie 

strategiczne wieloletnich programów rewitalizacji, co znowu wskazuje na dużą potencjalną 

rolę funduszy unijnych w realizacji zaplanowanych działań. Instrumenty o teoretycznie 

bardziej strategicznym znaczeniu (np. obligacje komunalne, formuła PPP), są póki co 

wykorzystywane w niewielkim stopniu, przez co ocena ich faktycznej przydatności 

w finasowaniu zadań zawartych w programach rewitalizacji jest utrudniona. 

3.8.3 Szacunek zapotrzebowania / luki finansowej  

Zapotrzebowanie na finansowanie inicjatyw w zakresie rewitalizacji zostało przeprowadzone 

przez zespół przygotowujący raport „Opracowanie metodologii szacowania potrzeb 

finansowych oraz luki finansowej w obszarach polityki rozwoju wraz z pierwszym 

 
174 A. Jadach-Sepioło K. Sobiech-Grabka, I. Herbst Partnerstwo publiczno-prywatne w rewitalizacji. PARP, 2015 
r. 
175 Życie Regionów nr 10 (16.03.2020) 
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oszacowaniem” (raport przygotowany przez IPOPEMA i EPSEC)176. Wnioski z tego dokumentu 

uzupełniliśmy w oparciu o dane pozyskane od samorządów w badaniu internetowym. 

Szacunki przedstawione w analizie przygotowanej na zlecenie MFiPR oparto na wynikach 

badań, przeprowadzonych dla każdego województwa oddzielnie. Autorzy wykorzystali dane 

dotyczące wydatków określonych w programach rewitalizacji w podziale na działania 

inwestycyjne współfinansowane z EFRR i nieinwestycyjne współfinansowane z EFS. Na 

podstawie informacji o powierzchni obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji, 

a także ram czasowych programów rewitalizacji oraz planowanych i wydatkowych środków 

na ten cel oszacowano koszt prowadzenia procesu rewitalizacji na 1 m2 dla gmin w 

województwie. Posiłkowano się także danymi ze statystyki publicznej, to jest wspomnianego 

wcześniej raportu GUS „Dane statystyczne z zakresu rewitalizacji na poziomie gmin”. Wyniki 

analizy obejmują planowane wydatki w perspektywie 10-letniej, pomniejszone o kwoty już 

poniesione przez gminy na rewitalizację.  

Średnią wartość kosztów realizacji procesu rewitalizacji na 1 m2 obszaru rewitalizacji w 

województwie małopolskim oszacowano na 25,90 zł w gminach wiejsko-miejskich, 89,26 zł 

w gminach miejskich i 59,12 zł w miastach na prawach powiatu. 

Szacowane potrzeby finansowe w gminach województwa małopolskiego, które są w trakcie 

realizacji procesu rewitalizacji na okres 10 lat autorzy raportu z IPOPEMA oszacowali na 

1 803 mln zł w gminach wiejsko-miejskich, 2 172 mln zł w gminach miejskich i 5 343 mln zł 

w miastach na prawach powiatu. Wartości te uzupełnili o szacunki potrzeb finansowych 

w gminach, które nie realizowały procesu rewitalizacji. W województwie małopolskim należą 

one do zdecydowanej mniejszości. Ich potrzeby to odpowiednio 337 mln zł w gminach 

wiejsko-miejskich i 529 mln zł w gminach miejskich. Zsumowanie tych wartości daje pełen 

obraz zapotrzebowania finansowego w obszarze rewitalizacji w województwie małopolskim. 

Łącznie wynosi ono w perspektywie 10-letniej 10,2 mld zł. 

Tabela 26.  Szacowane potrzeby finansowe gmin województwa małopolskiego w okresie 

10 lat (PLN) 

Gminy Gminy wiejsko-
miejskie 

Gminy miejskie Miasta na prawach 
powiatu 

Łącznie 

Które nie realizowały 
rewitalizacji 

336 815 051 528 566 381 brak 865 381 432 

W trakcie rewitalizacji 1 803 490 303 2 172 065 888 5 343 096 476 9 318 652 667 

Łącznie 2 140 305 354 2 700 632 269 5 343 096 476 10 184 034 099 

Źródło: Raport z szacowania potrzeb finansowych oraz luki finansowej - w ramach badania pt.: „Opracowanie 

metodologii szacowania potrzeb finansowych oraz luki finansowej w obszarach polityki rozwoju wraz 

z pierwszym oszacowaniem”, 2020 r. 

 
176 Raport z szacowania potrzeb finansowych oraz luki finansowej - w ramach badania pt.: „Opracowanie 
metodologii szacowania potrzeb finansowych oraz luki finansowej w obszarach polityki rozwoju wraz z 
pierwszym oszacowaniem” red. J. Kotrasiński, EPSEC i IPOPEMA dla MFiPR. Warszawa, 2020 r. 
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Nieco inne wyniki przedstawia analiza planów inwestycyjnych gmin, przeprowadzona 

w ramach badania CAWI JST, która odnosi się do najbliższych 3 lat. Szacunki uwzględniają 

trzy kategorie rewitalizacji prowadzonej przez JST (przystosowanie obiektów 

infrastrukturalnych z przeznaczeniem na cele społeczne, rewitalizację fizyczną, społeczną 

i gospodarczą przestrzeni publicznej i terenów poprzemysłowych, modernizację, renowację 

budynków użyteczności publicznej). Według deklaracji przedstawicieli gmin i miast na 

prawach powiatu, rocznie rewitalizacja miałaby pochłaniać blisko 500 mln zł (czyli ok. 5 mld 

w perspektywie 10-letniej).  

Według autorów przytoczonego badania (IPOPEMA) lukę w finansowaniu można 

stwierdzić w zakresie sektora mieszkaniowego, w szczególności zasobu spółdzielczego 

i własnościowego (budownictwo wielorodzinne), a w mniejszym stopniu dotyczy ona 

budynków mieszkalnych pozostających własnością samorządów177. Tak wyliczona luka 

finansowa dla województwa małopolskiego wynosi 263 mln zł na 10 lat. Do szacunków 

przyjęto założenie, że planowane zadania inwestycyjne w sferze technicznej wynoszą 20% 

wartości środków potrzebnych na rewitalizację178, a odnoszą się wyłącznie do obszarów 

zamieszkałych. Obszary te stanowią ok. 86% zidentyfikowanych obszarów rewitalizacji 

w regionie179.  

Tabela 27.  Szacowanie luki w finansowaniu w obszarze rewitalizacji w okresie 10 lat 

w województwie małopolskim – sektor mieszkaniowy 

Całkowita 
szacowana 
wartość potrzeb 
finansowych w 
obszarze 
rewitalizacji 

Szacunkow
y wskaźnik 
zadań 
inwestycyj
nych w 
sferze 
techniczne
j 

Szacunkowa 
wartość potrzeb 
finansowych na 
zadania 
inwestycyjne w 
sferze technicznej 
w programach 
rewitalizacji 

Wskaźnik 
terenów 
zamieszka-
łych na 
obszarach 
rewitalizacji 
(średnia wg 
GUS) 

Wartość zadań 
inwestycyjnych 
na terenach 
zamieszkałych w 
obszarach 
rewitalizacji 

Luka w 
finanso-
waniu 
15% w 
okresie 10 
lat 

Wartość 
średnio-
roczna 

A B C =A * B D E = C * D 
F=E * 
15% 

G=F:10 

10 184 034 099 0,20 2 036 806 820 0,86 1 751 653 865 
262 748 

080 
26 274 

808 

Źródło: Raport z szacowania potrzeb finansowych oraz luki finansowej - w ramach badania pt.: „Opracowanie 

metodologii szacowania potrzeb finansowych oraz luki finansowej w obszarach polityki rozwoju wraz z 

pierwszym oszacowaniem” (IPOPEMA, EPSEC) 2020 r. 

 
177 Niestety autorzy cytowanego opracowania nie dostarczają wprost argumentów za takim wnioskiem. Można 
domniemywać, że wnioski te odnoszą się do sposobu finansowania zasobu mieszkaniowego gmin. Zasób 
mieszkaniowy jest przede wszystkim finansowany ze środków własnych gmin, a wydatki planowane są zgodnie 
z wieloletnimi programami gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Być może jednostki samorządu 
terytorialnego nie zostały potraktowane przez autora opracowania jako podmioty które mogą znajdować się w 
luce, która dotyczy wyłącznie finansowania prywatnego.  
178 Współczynnik opracowali autorzy raportu IPOPEMA, wydaje się że został oszacowany na podstawie analizy 
programów rewitalizacji. 
179 Współczynnik opracowali autorzy raportu IPOPEMA na podstawie danych GUS. 
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Przedstawione szacunki, mimo przyjęcia pewnych arbitralnych wskaźników, wydają się 

rzetelnie przedstawiać zapotrzebowanie na środki na rewitalizację w sektorze 

mieszkaniowym. Jednak, naszym zdaniem, takie ograniczenie nie pokazuje pełnego poziomu 

luki finansowej w obszarze rewitalizacji. Dlatego przedstawione szacunki uzupełniamy 

o niezaspokojone potrzeby jednostek samorządu terytorialnego.  

Poddaliśmy analizie niezrealizowane inwestycje samorządów, którym odmówiono 

finansowania dłużnego. Dane te zostały zweryfikowane w badaniu małopolskich JST (CAWI) 

realizowanym w ramach niniejszego przedsięwzięcia. Zanotowano jeden przypadek 

nieprzyznania kredytu na sfinansowanie inwestycji w zakresie budowy, przebudowy, 

rozbudowy, modernizacji i adaptacji obiektów infrastrukturalnych z przeznaczeniem na cele 

społeczne oraz jeden przypadek odmowy udzielania kredytu na inwestycję w zakresie 

rewitalizacji fizycznej, społecznej i gospodarczej przestrzeni publicznej i terenów 

poprzemysłowych. Były to kredyty w kwotach 1-2 mln zł. W tej sytuacji nie ma podstaw do 

uogólniania na całą populację tych wartości i wliczania ich do luki. 

Znacznie większe znaczenie mają niezrealizowane inwestycje. Spośród badanych gmin blisko 

60% deklarowało, że część planów w ostatnich trzech latach nie doszła do skutku. 

W przypadku 85% powodem był brak środków finansowych na ten cel. Do dalszych analiz 

wzięto pod uwagę inwestycje obejmujące przygotowanie budynków na cele społeczne, 

renowacje budynków użyteczności publicznej oraz inne inwestycje obejmujące mienie 

i tereny publiczne (z wyłączeniem zasobu mieszkaniowego ujętego osobno i OZE). Jako że 

zebrane dane obejmowały całość potrzeb gmin w tym zakresie, do luki w obszarze 

rewitalizacji wliczono 30% wartości tych inwestycji180 (C - Wskaźnik udziału w rewitalizacji = 

0,3). Niezrealizowane inwestycje bezpośrednio z obszaru rewitalizacji fizycznej, społecznej i 

gospodarczej wliczono w całości do luki (C - Wskaźnik udziału w rewitalizacji = 1). W ten 

sposób szacowana luka 3-letnia w wynosi łącznie 394,0 mln zł, a średniorocznie 131,3 mln zł.  

 
180 Bazowo przyjęliśmy wskaźnik 0,2 ponieważ co do zasady, obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% 
powierzchni gminy. Jednak mając na względzie skoncentrowania działań i środków finansowych, aby obszar 
zdegradowany mógł wrócić na ścieżkę rozwoju, zwiększyliśmy intensywność wsparcia. Zgodnie z nowym 
założeniem 30% wartości niezrealizowanych inwestycji związanych z przystosowaniem obiektów 
infrastrukturalnych z przeznaczeniem na cele społeczne oraz renowacja budynków użyteczności publicznej 
dotyczyło obszaru obwiązywania programów rewitalizacji. 
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Tabela 28.  Szacowane luki w finansowaniu w obszarze rewitalizacji w województwie 

małopolskim – NIEZREALIZOWANE INWESTYCJE GMIN W CIĄGU 3 LAT. 

Kategoria inwestycji Wartość niezrealizowanych inwestycji 

Ogółem Na które 
zabrakło 
finansowania 

Wskaźnik 
udziału w 
rewitalizacji 

Razem luka 
rewitalizacyjna 
JST 

A B=A*0,85 C D=B*C 

1. Rewitalizacja fizyczna, społeczna 
i gospodarcza przestrzeni 
publicznej i terenów 
poprzemysłowych  

268 587 721  228 299 562 zł  1 228 299 562 zł  

2. Budowa, przebudowa, rozbudowa, 
modernizacja i adaptacja obiektów 
infrastrukturalnych z 
przeznaczeniem na cele społeczne  

 461 205 837   392 024 961 
zł  

0,3 117 607 488 zł  

3. Modernizacja, renowacja 
budynków użyteczności publicznej 
(w tym termomodernizacja)  

188 666 821  160 366 797 zł  0,3 48 110 039 zł 

Łącznie w ciągu 3 lat: 918 460 378 780 691 322 ND 394 017 090  zł  

Wartość średnioroczna: 306 153 459  260 230 441  ND    131 339 030 zł  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania CAWI JST. 

* Wartość przeważona do pełnej struktury gmin i miast na prawach powiatu w woj. małopolskim  

Łącznie luka niezrealizowanych inwestycji w obszarze rewitalizacji składa się z  

• luki w obszarze mieszkaniowym,  

• luki w pozostałych obszarach inwestycyjnych gmin. 

Podsumowanie przedstawia poniższa tabela: 

Tabela 29.  Szacowane luki w finansowaniu w obszarze rewitalizacji - łącznie luka 

rewitalizacyjna 

Kategoria Wartość średnioroczna luki Źródło danych: 

Luka w obszarze mieszkaniowym 26 274 808 zł Badanie IPOPEMA 

Luka w pozostałych obszarach inwestycyjnych gmin 131 339 030 zł  Dane CAWI JST 

Łącznie luka rewitalizacyjna 157 613 838 zł n/d 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie badania IPOPEMA I CAWI JST. 

Należy mieć na uwadze, że wielkość luki nie jest tożsama z zapotrzebowaniem na 

finansowanie. Całkowita szacowana wartość potrzeb finansowych w obszarze rewitalizacji 

została oszacowana na 10 184 mln zł czyli około 1 454 mln rocznie. Luka finansowa 

to około 11% tego zapotrzebowania. 

W poniższej tabeli przedstawiono projekcję luki w zakresie rewitalizacji do roku 2030. 

Na potrzeby tego oszacowania przyjęto założenie, że wszystkie inwestycje zostaną 

zakończone w ciągu najbliższych 10 lat. W rezultacie, łączne zapotrzebowanie podzielono 



 

 

  144 

 

na dziesięć równych części, które zostały następnie skorygowane o szacowany wskaźnik cen 

produkcji budowlano montażowej (wyliczony jako średnia wartość z lat 2018-2020 i przyjęty 

jako stała). Ogółem, roczna luka w cenach z 2020 r. wynosi średnio 157,6 mln zł, a w cenach 

bieżących 186,1 mln zł.  

Tabela 30.  Oszacowanie luki finansowej w obszarze rewitalizacji dla okresu do roku 2030 

Kategoria 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Luka po latach (ceny 2020, 
mln zł) 

157,6 157,6 157,6 157,6 157,6 157,6 157,6 157,6 157,6 157,6 

Wskaźnik cen produkcji 
budowlano-montażowej 

103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 

Luka po latach 
(ceny bieżące, mln zł) 

162,3 167,2 172,2 177,4 182,7 188,2 193,8 199,6 205,6 211,8 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

3.8.4 Zasadność zastosowania instrumentów finansowych 

W perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach RPO WM dostępne były zarówno dotacje, 

jak i pożyczki na rewitalizację, a także szereg innych źródeł finansowania (głównie 

bezzwrotnych), które także można było wykorzystać na ten cel. Mimo tego, gminom, 

odpowiadającym za prowadzenie polityki lokalnej w zakresie rewitalizacji, nie udało się 

zrealizować części zaplanowanych przedsięwziąć. Niezrealizowane inwestycje dotyczą 

głównie adaptacji budynków na cele społeczne (35%) oraz modernizacji budynków 

użyteczności publicznej. Problematyczne okazało się także zaspokojenie ogólnych potrzeb 

w zakresie planowanych działań rewitalizacyjnych.  

Wykres 22.  Planowane lub rozważane do realizacji inwestycje, które ostatecznie nie doszły 

do skutku  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania CAWI JST. 
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Główną przyczyną rezygnacji z planów inwestycyjnych były niewystarczające środki 

potrzebne do ich przeprowadzenia, w tym nieotrzymanie dotacji na ten cel, podniesienie 

kosztów prac budowlanych oraz problemy z kwalifikowalnością VATu. Odpowiedzi te 

wskazują na potrzebę kontynuacji wsparcia finansowego w obszarze rewitalizacji, bez 

którego plany inwestycyjne gmin nie będą mogły być zrealizowane. Uwolnienie dodatkowych 

środków w listopadzie 2020 r. przez UMWM, które pozwoli sfinansować projekty z listy 

rezerwowej niewątpliwie odpowie przynajmniej na część zapotrzebowania na wsparcia, 

jednak nie zaspokoi wszystkich zidentyfikowanych potrzeb. 

Wykres 23.  Przyczyny niezrealizowania inwestycji  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania CAWI JST. 

Wnioski zarówno z badania przeprowadzonego na zlecenie MFiPR, jak i badań terenowych 

zrealizowanych w ramach niniejszej ewaluacji wskazują, że kontynuacja wsparcia 

finansowego w obszarze rewitalizacji jest zasadna. Proces rewitalizacji społecznej 

i gospodarczej jest w Polsce realizowany od kilkunastu lat, z widoczną intensyfikacją działań 

w ostatnich kilku latach, wynikającą z dostępności środków unijnych oraz wprowadzeniu 

dedykowanej ustawy z 2015 r. Pomimo tego, że za wcześnie jeszcze na wieloaspektową 

analizę zmian jakie zaszły na terenach zdegradowanych w wyniku prowadzonych działań, 

należy podkreślić, że procesy rewitalizacyjne zostały zapoczątkowane i wymagają 

kontynuacji, aby dać szansę na osiągnięcie trwałych zmian.  

W jednym z niewielu kompleksowych opracowań dotyczących obszaru rewitalizacji 

wskazano, że pod koniec poprzedniej perspektywy finansowej dało się zaobserwować 

zmniejszenie liczby zadań dotyczących rewitalizacji obszarów zdegradowanych. 

W ogólnopolskim badaniu GUS w 2012 r. 59% badanych jednostek prowadziło takie 

działania, podczas gdy rok później 56%, a w 2014 r. tylko 50%. Spadek ten przypisuje się 

w dużej mierze zakończeniem działań rozpoczętych we wcześniejszych latach, w tym tych 

realizowanych w związku z wykorzystaniem środków unijnych181, które mogły być 

 
181 Praca badawcza pt. Pozyskanie nowych wskaźników z zakresu planowania przestrzennego i budownictwa 
mieszkaniowego przydatnych do oceny dostępności i jakości usług publicznych, s. 66, GUS 2014 r. 
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wydatkowane najpóźniej do końca 2015 r., a których kumulacja (nakładów inwestycyjnych) 

przypadała na lata wcześniejsze. Zmniejszona dostępność nowych środków zewnętrznych, 

która wystąpiła m.in. na przełomie dwóch perspektyw finansowych jest wiec istotnym 

czynnikiem ograniczającym działania w obszarze rewitalizacji. Jednocześnie obserwacja ta 

wskazuje na bardzo dużą rolę funduszy unijnych, w finansowaniu zadań rewitalizacyjnych.  

Wnioski z analiz prowadzonych w ramach niniejszej ewaluacji, które przedstawiliśmy w 

raporcie cząstkowym wskazują, że pomimo pewnych niedoskonałości systemu wsparcia 

w obszarze rewitalizacji w RPO WM 2014-2020, ogólnie koncepcja pozwalająca korzystać 

zarówno z dotacji, jak i preferencyjnych pożyczek, sprawdziła się. Oceny odbiorców 

ostatecznych obowiązującego instrumentu ramach Funduszu Rewitalizacji i Odnowy 

Małopolski były pozytywne. Skala wykorzystania tego instrumentu była jednak ograniczona. 

Częściowo odpowiadała za to ograniczona wiedza potencjalnych odbiorców o tym 

instrumencie, co potwierdziły wyniki badania internetowego małopolskich samorządów. 

Ostatecznie, co trzecia gmina sięgała po pożyczki na sfinansowanie inwestycji w zakresie 

budowy, przebudowy, rozbudowy, modernizacji i adaptacji obiektów infrastrukturalnych 

z przeznaczeniem na cele społeczne, przeważnie korzystając z oferty komercyjnej (75%). 

Z kolei około 15% gmin skorzystało z zewnętrznego finansowania zwrotnego na 

sfinansowania inwestycji w zakresie rewitalizacji fizycznej, społecznej i gospodarczej 

przestrzeni publicznej i terenów poprzemysłowych. Tutaj także dominowały kredyty 

i pożyczki rynkowe (70%), bez dofinansowana ze środków publicznych. 

Mając na względzie, że część samorządów i innych interesariuszy korzystała z komercyjnych 

kredytów do realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, co wynikało m.in. z ich niewiedzy 

o dostępności konkurencyjnego, preferencyjnego instrumentu finansowego, zasadnym 

wydaje się nie tylko taki instrument wprowadzić, ale także podjąć intensywne działania 

w celu jego popularyzacji. Ważne jest ograniczenie koncentracji terytorialnej do wybranych 

powiatów, które miało miejsce w przypadku Funduszu Rewitalizacji i Odnowy Małopolski 

chociaż nie było celowo zaplanowane, a także lepsze skoordynowanie pomocy zwrotnej 

i bezzwrotnej, aby nie stanowiły narzędzi konkurencyjnych, a raczej wzajemnie się 

uzupełniały. 

3.8.5 Propozycja instrumentów finansowych w perspektywie 2021-2027 

Przeprowadzone analiz potwierdzają zasadność wprowadzenia instrumentu finansowego 

na potrzeby finansowania działań rewitalizacyjnych. Co do zasady, pożyczka powinna 

bazować na podobnych założeniach do tej oferowanej w ramach Funduszu Rewitalizacji 

i Odnowy Małopolski. Instrument ten, mimo pewnych trudności wdrożeniowych, sprawdził 

się w perspektywie finansowej 2014-2020. Proponujemy obniżenie minimalnej wartości 

z 300 tys. do 200 tys. zł, aby mogły z pożyczki skorzystać także mniejsze wspólnoty 

mieszkaniowe, które w obecnym okresie programowania były wyłączone ze wsparcia. 

Nie widzimy zagrożenia związanego z masową realizacją najmniejszych inwestycji. 

Przy obecnych stopach procentowych oprocentowanie pożyczki powinno być bliskie zeru. 
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Rozliczanie odsetek wydaje się generować wyższe koszty administracyjne niż wynosi wartość 

tych odsetek. Przy utrzymaniu takiego poziomu stóp procentowych korzystniejsze jest 

zrezygnowanie z oprocentowania. Jeśli stopy bazowe wzrosną, parametry pożyczki można 

zaktualizować. Pozostałe parametry pożyczki (maksymalna wartość, maksymalny okres 

zapadalności i karencji) proponujemy pozostawić na takim samym poziomie, jak w ramach 

Działania 11.3 Fundusz rewitalizacji i odnowy i Małopolski. Nie były to parametry które 

ograniczały korzystanie z instrumentu, zmniejszały jego atrakcyjność lub generowały inne 

problemy. Parametry te jednak należy dostosowywać do bieżącej sytuacji (np. w trakcie 

silnej negatywnej koniunktury gospodarczej jak w przypadku pandemii COVID-19). 

Wsparcie zwrotne powinno współwystępować ze wsparciem bezzwrotnym. Koszty działań 

rewitalizacyjnych są znaczące, a zapotrzebowanie na finansowanie przekracza możliwości 

lokalnych samorządów i ich partnerów. Aby rozpoczęte działania przyniosły realną 

i długoterminową zmianę, konieczne jest zapewnienie ciągłego finansowania, w tym także 

zwrotnego. Demarkacja pomiędzy pożyczkami i dotacjami w okresie programowania  

2014-2020 generowała trudności wdrożeniowe182. Jednak, co do zasady, brak wyraźnego 

rozgraniczenia tematycznego, poza możliwością finansowania nowych obiektów z pożyczek, 

nie stanowił problemu. Przy odpowiednim harmonogramie wdrażania, pożyczki i dotacje 

mogą mieć charakter uzupełniający.  

Dla zwiększenia dostępu do finansowania kluczowych inwestycji w gminach proponujemy 

wprowadzenie elementu bezzwrotnego w formie umorzenia części pożyczki lub dotacji 

na wydzieloną część projektu dla jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów 

ekonomii społecznej i organizacji pozarządowych. Mechanizm powinien bazować 

na czterech podstawowych filarach: 

• Element bezzwrotny dotyczy tylko mniejszej części pożyczki; 

• Element bezzwrotny jest dostępny dla JST, PES i NGO; 

• W przypadku JST wysokość komponentu bezzwrotnego zależy od zamożności danej 

JST; 

• Komponent bezzwrotny jest uruchamiany po prawidłowym przeprowadzeniu i 

rozliczeniu inwestycji i osiągnięciu zamierzonych rezultatów, w tym celu społecznego. 

Dla sprawnej i kompleksowej rewitalizacji konieczne jest prowadzenie działań 

koordynujących i wspierających przygotowywanie i modyfikacje programów rewitalizacji. 

Szczególnie istotne jest wsparcie gmin w procesie włączania interesariuszy (w tym lokalnych 

przedsiębiorców i organizacji pozarządowych). Ich rolą powinno być nie tylko opiniowanie 

proponowanych rozwiązań i inwestycji, ale także możliwość zgłaszania własnych inicjatyw 

do programów rewitalizacji, o ile są spójne z planami i potrzebami zdiagnozowanymi przez 

 
182 Konkurencja pomiędzy pożyczkami i dotacjami w tym obszarze została szeroko opisana w Raporcie 
Cząstkowym. 
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samorząd. Rolą IZ powinno być poinformowanie interesariuszy o planowanej dystrybucji 

środków i harmonogramie konkursów, w taki sposób, aby mogli oni zaplanować 

finansowanie swoich inwestycji z wykorzystaniem dostępnych źródeł.  

W perspektywie finansowej 2014-2020, na działania w obszarze rewitalizacji (Działanie 11.3 

RPO WM) przeznaczono ze środków UE ok. 129 mln zł, a razem z wkładem krajowym – 

152 mln zł. Do końca czerwca 2020 r. rozdysponowano 90 mln zł z tej kwoty, co wyczerpało 

alokację jedynej podpisanej umowy z pośrednikiem finansowym. Istnieje potencjał 

na rozdysponowanie pozostałych środków jeszcze w tej perspektywie. Z kolei w ramach 

prowadzonych analiz łączną lukę finansową w obszarze rewitalizacji oszacowano na 

1 548 mln zł (w cenach z 2020 r.). W momencie realizacji badania nie są znane propozycje 

alokacji w tym obszarze na nową perspektywę finansową. Wstępnie proponujemy 

przeznaczenie na wsparcie rewitalizacji w nowej perspektywie kwoty ok. 250 mln zł (łącznie 

wkład krajowy i UE), a więc kwoty większej od alokacji z obecnej perspektywy, co pozwoli na 

pokrycie około 16% oszacowanej luki w tym obszarze. W wyniku analizy eksperckiej 

ustalono, że pożyczek w okresie 2021-2027 należy udzielić dwukrotnie więcej niż było ich do 

połowy 2020 r. Popularyzacja instrumentu i przewidziane mechanizmy zachęcające powinny 

zapewnić popyt na niego.  Zapotrzebowanie na finansowanie jest przy tym wyższe, niż 

przewidziana wstępnie alokacja. Ostatecznie zainteresowanie będzie w dużej mierze zależeć 

także od oferty wsparcia dotacyjnego.  

Tabela 31.  Fiszka instrumentu – pożyczka rewitalizacyjna 

CP5 Pożyczki rewitalizacyjna 

Cel instrumentu:  Wyprowadzenie zidentyfikowanych obszarów miast i wsi o 
zdiagnozowanych problemach społecznych z sytuacji kryzysowej 

Wielkość 
jednostkowej 
transakcji  

Od:  Do:  Ew. karencja Zapadalność:  

200 tys. zł. 15 mln zł  Do 6 miesięcy  max. 20 lat 

Finanse i wskaźniki 

Planowane do udzielenia pożyczki:  100 

Przeciętna pożyczka:  2,5 mln zł  

Alokacja na IF (wkład RPO WM):  223,21 mln zł  

Przybliżone koszty zarządzania (zakładamy 
szacunkowo 8% kwoty wkładu RPO WM) 

17,86 mln zł 

Razem alokacja RPO na IF (bez wkładu własnego 
pośrednika finansowego): 

241,07 mln zł  

Razem alokacja RPO na IF (z wkładem własnym 
pośrednika finansowego): 

267,86 mln zł 

Razem alokacja RPO na IF (bez kosztów 
zarządzania): 

250 mln zł 

Typy finansowanych projektów i ew. demarkacja ze wsparciem bezzwrotnym 

Analogiczne jak w RPO WM 2014-2020 (o ile 
wytyczne na okres programowania 2021-2027 nie 
wprowadzą dodatkowych odgórnych ograniczeń) 
czyli dla zadań wpisanych w programy rewitalizacji 

• Budowa nowych obiektów wyłącznie ze 
środków zwrotnych (brak możliwości w ramach 
dotacji). 

• Pełne uruchomienie instrumentu po 



 

 

  149 

 

CP5 Pożyczki rewitalizacyjna 

zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Małopolskiego spośród następujących 
kategorii: 

• budowa, przebudowa, rozbudowa, 
modernizacja i adaptacja obiektów 
infrastrukturalnych z przeznaczeniem na 
cele społeczne; 

• działania prowadzące do ożywienia 
gospodarczego rewitalizowanych 
obszarów (np. zagospodarowanie 
przestrzeni na cele gospodarcze);  

• zagospodarowanie przestrzeni publicznej 
na cele społeczne (np. place, skwery, parki, 
drogi rowerowe);  

• modernizacje, renowacje budynków 
użyteczności publicznej poprawiające ich 
estetykę zewnętrzną;  

• 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).  

wyczerpaniu alokacji na dotacje. 

• Możliwość łączenia dotacji i pożyczek w ramach 
jednego zadania inwestycyjnego/ projektu 
zgodnie z ogólnymi wytycznymi w tym zakresie. 

Preferencje i grupa docelowa 

Odbiorcy ostateczni: • podmioty publiczne (w tym jednostki 
samorządu terytorialnego i ich jednostki 
organizacyjne)  

• sektor mieszkaniowy (wspólnoty 
mieszkaniowe, spółdzielnie i towarzystwa 
budownictwa społecznego)  

• sektor społeczny (w tym organizacje 
pozarządowe) 

• sektor prywatny (MŚP) 

Oprocentowanie i inne opłaty: W przypadku niskich stóp procentowych – zerowe. 

W przypadku podniesienia stóp procentowych 
możliwość podniesienia do wysokości stopy 
referencyjnej KE dla przedsiębiorstw i połowy tej 
stopy dla sektora publicznego i pozarządowego. 

Zabezpieczenia: Ustalane indywidualnie 

Inne wymogi i preferencje: Oczekiwanie realizacji weryfikowalnego efektu 
społecznego. 

Minimalne wymagania, co do wkładu własnego 
odbiorcy ostatecznego183. 

Premia dla JST i podmiotów ekonomii społecznej 
lub organizacji pozarządowej w postaci udziału 
elementu bezzwrotnego w formie umorzenia 
części pożyczki lub dotacji na wydzieloną część 
projektu udzielanej przez PF po rozliczeniu 
inwestycji i wykazaniu efektu społecznego.  

 
183 Do obliczeń wartości dodanej i dźwigni przyjęto 10% wkład własny 
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CP5 Pożyczki rewitalizacyjna 

Premia dla JST zależna od wskaźnika 
podstawowych dochodów podatkowych na 
1 mieszkańca gminy (Gg) publikowanych przez 
Ministra Finansów lub innego adekwatnego 
wskaźnika opisującego sytuację finansową JST. 
Wyższy udział komponentu bezzwrotnego 
proponujemy dla JST o niższych dochodach. 

W przypadku realizacji celu społecznego na terenie 
rewitalizowanym przez podmiot ekonomii 
społecznej lub organizację pozarządową 
proponujemy przyjęcie procentowej wartości jaka 
może zostać pokryta z dotacji lub umorzona (np. do 
15%). 

Kryteria wyboru projektów: Brak specyficznych kryteriów 

Wskaźniki produktu 

Założenia i komentarze: Bazowaliśmy na doświadczeniach z wdrażania pożyczek w ramach Działania 11.3 
RPO WM i badaniu IPOPEMA, kalkulując zachowawczo wartości docelowe. Docelowa liczba wspartych 
obiektów uwzględnia przewidywaną alokację na wsparcie obiektów (40% czyli 100 mln zł na typy 
interwencji: budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastrukturalnych z 
przeznaczeniem na cele społeczne, 35% czyli 87,5 mln zł na modernizacje, renowacje części wspólnych 
wielorodzinnych budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej). Przyjęta przeciętna wartość 
takich projektów pochodzi z doświadczeń okresu 2014-2020. Z tego przewidujemy, że 30% 
rewitalizowanych obiektów infrastrukturalnych z przeznaczeniem na cele społeczne będzie pełniło funkcję 
turystyczną lub kulturalną. Koszt jednostkowy przyjęliśmy bazując na przyznanych pożyczkach w ramach 
Poddziałania 11.3 RPO WM. W przypadku inwestycji w infrastrukturę budynków publicznych było to około 
3,5 mln zł. Zakładając wzrost cen z ostatnich lat i przewidywane dalsze wzrosty w budownictwie, 
uwzględniono 125% tej wartości, czyli 4,375 mln zł. W przypadku inwestycji w infrastrukturę mieszkaniową 
koszt jednostkowy z okres 2014-2020 wyniósł 1,142 mln zł. Ten także na potrzeby kalkulacji zwiększono do 
poziomu 125% (1,428 mln zł). Przy tych założeniach dostępna alokacja pozwala na objęcie wsparciem 29 
budynków publicznych i 62 mieszkalnych, łącznie 91 obiektów infrastruktury. 

Szacunki powierzchni obszarów objętych rewitalizacją odwołują się do inwestycji z zakresu 
zagospodarowania przestrzeni publicznej na cele społeczne (np. place, skwery, parki, drogi rowerowe) oraz 
działań prowadzących do ożywienia gospodarczego rewitalizowanych obszarów na które przewidujemy 
odpowiednio 10% i 5% alokacji. Uwzględniliśmy przy tym koszty rewitalizacji 1 ha oszacowane przez 
IPOPEMA dla woj. małopolskiego wyrównane do kwoty 90 zł/m2 dla wszystkich typów gmin (w 
przywołanym badaniu w przypadku gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oszacowano wskaźnik na niższym 
poziomie, ale że bazował on na danych historycznych, to na potrzeby kalkulacji podnieśliśmy go dla 
wszystkich kategorii JST do poziomu oszacowanego dla gmin miejskich). Tak więc przy alokacji wynoszącej 
37,5 mln na te cele i koszcie jednostkowym 900 000 zł/ha można objąć rewitalizacją 42 ha, w tym 28 ha  
otwartej przestrzeni publicznej. 

Wskaźnik: Wartość docelowa: 

Liczba wspartych obiektów infrastruktury 
zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach 

91 

Number of cultural and tourism sites supported 7 

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] 42 ha 

Open space created or rehabilitated in urban areas 
[ha] 

28 ha 

Wskaźniki rezultatu 
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CP5 Pożyczki rewitalizacyjna 

Założenia i komentarze:  Przyjęty w okresie 2014-2020 wskaźnik rezultatu bezpośredniego opisywał Liczbę 
przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach [szt.]. Co do zasady, wskaźnik rezultatu 
bezpośredniego powinien odpowiadać bezpośrednim efektom następującym po realizacji projektów i być 
logicznie powiązany ze wskaźnikami produktu. Przyjęta w okresie 2014-2020 miara nie spełnia tego 
warunku i jest nieadekwatna dla znacznej części inwestycji rewitalizacyjnych. Wskazana jest rezygnacja z 
tego wskaźnika.  

W kolejnym okresie programowania proponujemy uwzględnić inne wskaźniki. Przede wszystkim 
sugerujemy monitorowanie liczby osób zamieszkujących wielorodzinne budynki mieszkalne objęte 
rewitalizacją ponieważ stanowią główną grupę ostatecznych odbiorców wsparcia  znacznej części działań 
rewitalizacyjnych. Jako że wsparcie ma też trafić do mniejszych wspólnot, przyjęliśmy niską (30 osób) 
wartość przeciętnej liczby osób zamieszkujących dany budynek. Przy alokacji 87,5 mln zł na ten cel 
(szacujemy około 35% środków na wsparcie sektora mieszkaniowego) oznacza to wsparcie 62 budynków 
mieszkalnych, zamieszkiwanych przez 1860 osób. Nie jest możliwe przewidzenie, jaka część pożyczek 
zostanie przeznaczona na wsparcie dużych spółdzielni mieszkaniowych, więc na potrzeby szacunku 
uwzględniliśmy wyłącznie wspólnoty mieszkaniowe. 

Wskaźnik Visitors of cultural and tourism sites supported (RCR 77)  to Wspólny Wskaźnik KE (Common 
indicator) dla Celu 5. Przewidujemy, że 40% alokacji (100 mln zł) zostanie przeznaczonych na wsparcie 
obiektów infrastrukturalnych z przeznaczeniem na cele społeczne, a 30% tej wartości (30 mln zł) 
bezpośrednio na obiekty kulturalne i turystyczne. Przy założeniu jednostkowego kosztu wsparcia obiektu 
publicznego na poziome 4,65 mln oznacza to 7 obiektów.  Do oszacowania jego wartości docelowej 
przyjęliśmy doświadczenia z wdrażania Poddziałania 6.1.1 W RPO WM i całego Priorytetu inwestycyjnego 
6c, przedstawione w ewaluacji mid-term Programu. W Poddziałaniu 6.1.1 na 1 obiekt przypadało ok. 20 
tys. odwiedzających jednak wartość ta uwzględnia także projekty większej skali. W odniesieniu dla 
lokalnych obiektów (takich jak biblioteki gminne) znajdujących się na terenach o nagromadzeniu 
problemów społecznych, o ograniczonej atrakcyjności dla turystów zagranicznych (których obecność miała 
silny wpływ na wartość wskaźnika w przypadku PI 6c) zdecydowaliśmy się przyjąć 5% tej wartości na 
potrzeby szacunku liczby odwiedzających. Ostatecznie więc 7 obiektów może zostać odwiedzonych przez 
1000 osób rocznie, co daje łączną oczekiwaną wartość wskaźnika. 

Liczba osób zamieszkujących wielorodzinne budynki 
mieszkalne objęte rewitalizacją 

1 860 

Visitors of cultural and tourism sites supported 7 000 

Dźwignia (efekt mnożnikowy): 1,11 

Wartość dodana: 1,22  

Źródło: Opracowanie własne 

3.9 Samozatrudnienie 

3.9.1 Diagnoza problemu 

Diagnoza w zakresie samozatrudnienia obejmuje kilka kluczowych perspektyw sytuacji 

na rynku pracy, w tym w szczególności obszar przedsiębiorczości i bezrobocia, ale także 

zjawisko pracy nierejestrowanej, sytuację osób ubogich pracujących i popularyzację 

alternatywnych form zatrudnienia wobec pracy najemnej. Wskazane zjawiska analizujemy 

też z uwzględnieniem specyfiki demograficznej populacji i zmian zachodzących w wyniku 

pandemii COVID-19. 

W ostatnich latach rynek pracy w województwie małopolskim – podobnie jak w całym kraju 

– zdominował pozytywny trend, związany ze wzrostem liczby pracujących, wskaźnika 
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zatrudnienia jak i współczynnika aktywności zawodowej. Stopa bezrobocie rejestrowanego 

była i pozostaje nadal niższa, niż przeciętnie w kraju (w 2019 r. wyniosła 4,1% wobec 5,2% 

dla Polski ogółem). Widoczne jest jednak duże zróżnicowanie wewnątrzregionalne. Najgorsza 

sytuacja występuje obecnie w powiecie dąbrowskim, gdzie bezrobocie rejestrowane sięga 

10,1% oraz na południu w powiatach tatrzańskim i nowosądeckim, w których oscyluje 

na poziomie odpowiednio 7,9 i 7,8%. Za ogólnie niski ogólny poziom bezrobocia w regionie 

odpowiadają Kraków, Nowy Sącz oraz powiaty myślenicki i bocheński, w których stopa 

bezrobocia rejestrowanego nie przekracza 3%.  

Mapa 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwach i powiatach w 2019 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL – GUS. 

Spadek bezrobocia obserwowany był zarówno w Małopolsce, jak i całym kraju od 2013 r. 

Pomiędzy 2013 a 2019 r. bezrobocie rejestrowane spadło w Polsce o 8,2 p.p., natomiast 

w województwie małopolskim o 7,4. W wybranych powiatach spadek ten był jednak jeszcze 

większy. W powiecie limanowskim poziom bezrobocia obniżył się o 11,8 p.p., w myślenickim 

o 11,1 (warto przy tym zaznaczyć, że jest to obecnie obszar o relatywnie najlepszej sytuacji 

w regionie, z bezrobociem na poziomie 2,4%). W znajdujących się obecnie w relatywnie 

najtrudniejszej sytuacji powiatach dąbrowskim, tatrzańskim i nowosądeckim spadki 

w analizowanym okresie były również wyższe, niż średnio w województwie i wyniosły 

odpowiednio 10,1, 7,9 i 7,8 p.p. 

Stopa bezrobocia mierzona wg. metodologii BAEL, stosowanej przez GUS184, wskazuje na 

jeszcze lepszą sytuację na małopolskim i krajowym rynku pracy, przy czym w przeciwieństwie 

do bezrobocia rejestrowanego, w pierwszych latach analizowanego okresu w regionie 

występowało wyższe bezrobocie, niż w kraju ogółem. 

 
184 W przypadku BAEL definicja odnosi się do osób bezrobotnych i aktywnych zawodowo (będących sumą 
pracujących i bezrobotnych). W przypadku bezrobocia rejestrowanego definicja odnosi się do osób 
bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy i aktywnych zawodowo, będących sumą 
zarejestrowanych osób bezrobotnych i pracujących w jednostkach sektora publicznego i prywatnego. 
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Wykres 24. Stopa bezrobocia rejestrowanego w kraju, w regionie i w powiatach 
o najwyższym i najniższym wskaźniku, lata 2013-2019 [lewy wykres] i wg BAEL 
w latach 2013-2020, II kw. [prawy wykres]. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL – GUS. 

Pozytywny trend, obserwowany w ciągu ostatnich kilku lat, wydaje się odwracać. Bezrobocie 

rejestrowane w ciągu kolejnych miesięcy 2020 r. wykazuje tendencję rosnącą, szczególnie od 

II kwartału. Jest to wynik oddziaływania pandemii COVID-19 na gospodarkę. W porównaniu 

do danych za 2019 rok widać wyraźnie, że od maja rozpoczął się wzrost stopy bezrobocia. 

W październiku 2019 r. stopa bezrobocia rejestrowanego była o 1,2 p.proc. wyższa niż 

w analogicznym okresie 2019 r. 

Wykres 25. Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie małopolskim 
w poszczególnych  miesiącach w 2019 i 2020 roku 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL – GUS. 

Ostatnie dostępne dane za październik pokazują także, że różnica w liczbie osób 

bezrobotnych pomiędzy latami na koniec tego miesiąca wynosi aż 19,5 tys. osób w skali 

całego województwa (jest ich 80,4 tys. w porównaniu do 60,9 tys. w 2019). Oznacza to 

wzrost liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych o prawie 1/3. Mając na uwadze, że 

sytuacja związana z pandemią jest bardzo dynamiczna i miesiące jesienne przyniosły wyraźny 
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wzrost zachorowań i kolejne ograniczenia w funkcjonowaniu wybranych branż gospodarki, 

można się spodziewać pogłębienia negatywnych trendów. 

Niektóre powiaty silniej niż inne odczuły skutek pandemii. W myślenickim, i bocheńskim 

przyrosty liczby bezrobotnych były najwyższe (+63%), w wadowickim, krakowskim i 

wielickim, a także w Nowym Sączu i Krakowie liczba bezrobotnych powiększyła się o około 

50%. W pozostałych wzrosty oscylowały pomiędzy 40% a 20%. Tylko kilka powiatów 

zanotowało mniejsze wzrosty (dąbrowski, olkuski), a w jednym – tatrzańskim – liczba 

zarejestrowanych osób bezrobotnych nie zmieniła się185. 

Inne dostępne dane, pokazujące zmianę sytuacji na rynku pracy w wyniki pandemii COVID-

19, odwołują się do porównania za II kwartał 2020 r. w relacji do I kwartału lub II kwartału 

2019 r. A więc nie obejmują okresu najwyższej zachorowalności przypadającej na listopad , 

ale uwzględniają czas, kiedy wprowadzano silne ograniczenia i zasady bezpieczeństwa w 

związku z koronawirusem, które szczególnie silnie dotknęły wybrane branże. W tym czasie 

zanotowano spadek współczynnika aktywności zawodowej w regionie w relacji do 

poprzedniego roku o 0,9 p. proc., a w zestawieniu z I kwartałem 2020 o 0,5 p. proc186. 

Wykres 26. Porównanie liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych w październiku 2020 
w porównaniu do października 2019 r. [w %] 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL – GUS. 

Analiza sytuacji na rynku pracy nie może pomijać struktury osób pozostających 

bez zatrudnienia. Płeć jest istotnym czynnikiem determinującym strukturę bezrobotnych. 

W urzędach pracy zarejestrowanych jest więcej kobiet (57%) niż mężczyzn. Są to przeważnie 

 
185 Trudno na podstawie dostępnych danych ocenić z czego wynika brak zmiany odsetka osób bezrobotnych  i 
czy te statystyki odpowiadają rzeczywistości w przypadku silnie uzależnionego od turystyki powiatu 
tatrzańskiego.  
186 Aktywność ekonomiczna ludności w województwie małopolskim –II kwartał 2020 r. Urząd Statystyczny w 
Krakowie, 20.09.2020 r. 
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osoby, które wcześniej już pracowały. Więcej bezrobotnych rejestruje się wśród 

mieszkańców wsi (54%) i co istotne w tej grupie także jest więcej kobiet niż mężczyzn. 

Płeć wyraźnie różnicuje strukturę wykształcenia i czas pozostawania bez pracy osób 

zarejestrowanych. Niepracujący mężczyźni przeważnie charakteryzują się niskim 

wykształceniem, podczas gdy kobiety pozostające bez zatrudnienia przeważnie mają 

wykształcenie średnie lub wyższe. Co więcej, osoby płci żeńskiej przeważnie dłużej niż 

mężczyźni pozostają długotrwale bez pracy. Co czwarty bezrobotny to kobieta, która 

widnieje w rejestrach od przynajmniej 12 miesięcy. Długotrwałe bezrobocie dotyczy 42% 

wszystkich zarejestrowanych kobiet (i odpowiednio 32% mężczyzn). Proporcje wśród 

bezrobotnych względem płci są odmienne w przypadku osób z niepełnosprawnościami, które 

stanowią 6,6% osób zarejestrowanych w urzędach pracy. 

Tabela 32.  Struktura zarejestrowanych osób bezrobotnych w woj. małopolskim w 2019 r.  

Kategoria Cecha Kobiety Mężczyźni Ogółem Suma 

Doświadczenie 
zawodowe 

dotychczas niepracujące 7,4% 5,1% 12,5% 100,0% 

poprzednio pracujące 49,3% 38,2% 87,5% 

Miejsce 
zamieszkania 

 na wsi 31,8% 22,3% 54,1% 100,0% 

 w mieście 24,9% 20,9% 45,9% 

Wykształcenie bez wykształcenia 9,2% 11,8% 21,0% 100,0% 

z wykształceniem 
zasadniczym zawodowym 

12,2% 14,2% 26,4% 

średnie ogólne, 
policealne i zawodowe 

23,3% 11,9% 35,2% 

wyższe 12,1% 5,3% 17,4% 

Czas pozostawania 
bez pracy 

pon. 3 miesięcy 15,4% 16,4% 31,8% 100,0% 

3-6 miesięcy 9,0% 6,8% 15,8% 

6-12 miesięcy 8,3% 6,3% 14,6% 

12-24 miesięcy 8,8% 5,2% 14,0% 

24 miesięcy 15,2% 8,5% 23,7% 

Niepełnosprawność z niepełnosprawnościami 2,9% 3,7% 6,6% 100,0% 

bez niepełnosprawności 53,8% 39,5% 93,4% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL – GUS.  



 

 

  156 

 

Zmiany na rynku pracy nie obejmowały tylko kwestii bezrobocia. Chociaż liczba podmiotów 

zatrudniających od 0 do 9 osób na 10 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym jest na 

poziomie tylko nieznacznie wyższym niż średnia dla całego kraju (średnia dla Polski 1885, 

Małopolska – 1913), to widać poprawę w zakresie przedsiębiorczości w regionie187.  

Mapa 2. Wskaźnik liczby podmiotów zatrudniających 0-9 osób na 10 tys. mieszkańców 

w wieku produkcyjnym w województwach i powiatach. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL – GUS. 

Analizy dla lat 2007-2019 pokazują wzrost liczby osób fizycznych prowadzących działalność 

gospodarczą. Tylko w ciągu roku przybyło 5,2% zarejestrowanych działalności gospodarczych 

prowadzonych przez osoby fizyczne. Pozytywne zmiany zaobserwowano także w rejestrze 

REGON, gdzie na koniec 2019 r. było o 3,3% więcej osób prawnych i jednostek 

organizacyjnych niemających osobowości prawnej, niż rok wcześniej. Największą dynamikę 

przyrostu nowych działalności zaobserwowano w latach 2017-2018. Obecnie co roku 

w województwie małopolskim rejestruje się około 30 tys. nowych działalności 

gospodarczych.  

 
187 „Zatrudnienie. Rynek pracy w Małopolsce w 2019”, WUP w Krakowie. 
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Wykres 27. Nowo zarejestrowane osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 

w woj. małopolskim w latach 2007-2019 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL – GUS. 

Zarejestrowane zmiany w czasie nie są jednak równo rozłożone w regionie. Wartość 

wskaźnika przedsiębiorczości normalizowanego liczbą mieszkańców zmieniała się znacznie 

dynamiczniej w Krakowie i okalających go powiatach oraz powiecie tatrzańskim niż w innych 

częściach regionu. Pomiędzy 2014 a 2019 rokiem we wszystkich powiatach przedsiębiorczość 

rosła. W Krakowie przybyły przeciętnie 553 przedsiębiorstwa zatrudniające od 0 do 9 

pracowników na 10 tys. mieszkańców, podczas gdy w powiecie gorlickim jedynie o 151. 

Widać więc, że – co w zasadzie nie może dziwić – stolica regionu rozwija się znacznie bardziej 

dynamicznie, niż reszta województwa.  
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Mapa 3. Zmiana wartości wskaźnika liczby podmiotów zatrudniających 0-9 osób 

na 10 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym pomiędzy 2014 i 2019 rokiem. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL – GUS. 

Dane sygnalne odnoszące się do sytuacji w obszarze przedsiębiorczości w czasie pandemii 

COVID -19 są mniej jednoznaczne niż w przypadku wskaźników bezrobocia. Niestety, 

nie wszystkie zjawiska można obserwować w czasie, a niektóre statystyki porównawcze będą 

dostępne po zakończeniu 2020 roku. Inne są trudno porównywalne, ponieważ statystyka 

publiczna do czasu wybuchu pandemii nie obejmowała opisu tych zjawisk na poziomie 

regionów (np. wyrejestrowane i zawieszone działalności). Niemniej dostępne dane pokazują, 

że przedsiębiorcy elastycznie reagowali na zmieniającą się sytuację. Na koniec marca 2020 r. 

41,8 tys. jednoosobowych działalności gospodarczych w regionie była zawieszona (dane na 

podstawie REGON). Miesiąc później zawieszonych działalności było już 43,6 tys. Jednak 

od końca maja do października liczba zawieszonych działalności gospodarczych 

prowadzonych przez osoby fizyczna zaczęłam maleć (z 42,2 tys .do 39,6 tys.). 

Zaś zarejestrowanych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą było więcej na 

koniec września 2020 r. niż w analogicznym okresie rok wcześniej (310 tys. wobec 298 tys. 

w 2019 r.). Liczba zamkniętych i zawieszonych działalności gospodarczych też nie była wyższa 

w ciągu pierwszych 10 miesięcy niż rok temu. Widać natomiast inny rozkład miesięczny 

zawieszania i zamykania działalności. Najwięcej było ich w marcu i kwietniu oraz styczniu 

2020 r. podczas gdy w 2019 r. kumulacja przypadała na wrzesień i październik. Niemniej 

statystyki z zakresu przedsiębiorczości nie obejmują ostatniego kwartału, w którym 

wystąpiło nagromadzenie niekorzystnych czynników i ostatecznie trudna sytuacja wielu 
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przedsiębiorstw, w tym jednoosobowych działalności gospodarczych, może jeszcze ulec 

pogorszeniu, co zostanie odnotowane przez statystykę publiczną w późniejszym terminie. 

Innymi istotnymi czynnikami, determinującymi skłonność do samozatrudnienia, są między 

innymi praca nierejestrowana, praca za niskie wynagrodzenie i popularyzacja alternatywnych 

form pracy. Niestety, zjawiska te nie doczekały się opracowań na poziomie regionalnym, 

a dostępne dane i analizy opisują je w odniesieniu do całego kraju. Mimo pewnych specyfik 

regionalnych, a także lokalnych, można jednak przyjąć, że ogólne trendy w tym zakresie 

nie wyróżniają istotnie województwa małopolskiego. Dlatego zakładamy, że wnioski z analiz 

ogólnopolskich można przełożyć na sytuację w regionie.  

Przeprowadzone w I kw. 2018 r. badanie GUS dotyczące pracy nierejestrowanej pokazało, że 

skala zjawiska w 2017 r. była znacząca, choć zaobserwowano istotny spadek w porównaniu 

do wcześniejszych edycji badania. GUS szacuje, że w szarej strefie pracowało 5,4% ogólnej 

liczby pracujących. Dla porównania, w 2004 r. było to 9,6%188. Dla niespełna połowy spośród 

tych osób było to główne źródło dochodów. Częściej nierejestrowanej działalności 

podejmowali się mężczyźni (61%) oraz osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym 

(35%) lub średnim (30%). Nie zidentyfikowano zróżnicowania występowania tego zjawiska 

pomiędzy mieszkańcami miast i wsi. Bez umowy najczęściej prowadzone były prace 

ogrodniczo-rolne oraz remontowo-budowlane i instalacyjne (wśród mężczyzn) a także opieka 

nad dziećmi lub osobami starszymi oraz usługi fryzjersko-kosmetyczne i gastronomiczno-

turystyczne (gdzie dominowały kobiety). Przeważnie odbiorcami tych usług były osoby 

prywatne (77%). Struktura branż w dużej mierze pokrywa się z tymi, w jakich były 

rejestrowane nowe działalności gospodarcze, które powstały dzięki wsparciu dotacyjnemu 

i zwrotnemu ze środków EFS w okresie programowania 2014-2020 189. 

Zjawisko ubóstwa wśród osób pracujących (ang. working poor) zostało niedawno włączone 

w dyskusje dotyczące rynku pracy w Polsce w kontekście aktywizacji tej grupy i poprawy jej 

sytuacji poza systemem zasiłków. Według danych Eurostat bazujących na badaniu EU-SILC 

w Polsce około 10% osób pracujących jest zagrożonych ubóstwem. Na przestrzeni lat 2014-

2019 wskaźnik ten spadł z 10,7 do 9,9% i jest obecnie nieznacznie wyższy niż w całej Unii 

Europejskiej (9,0%). Według danych GUS za 2019 r.190 ubóstwo skrajne dotyczy 3,6% 

gospodarstw domowych pracowników i 2,4% pracujących na własny rachunek. Poniżej progu 

ubóstwa relatywnego znajduje się 12% gospodarstw domowych osób pracujących i 8% 

pracujących na własny rachunek. Natomiast ubóstwo ustawowe obejmuje odpowiednio 8% 

pracowników i 6% pracujących na własny rachunek. Od 2016 r. znacznie mniej osób 

pracujących znalazło się w jego zasięgu (spadek z 11,9% do 8,4% w 2019 r.). Podobną 

 
188 Praca nierejestrowana w Polsce w 2017 roku. GUS, 2019 r. 
189 „Ocena ex ante instrumentów finansowych w obszarze samozatrudnienia ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego”, PAG i imapp consulting dla MFiPR, Warszawa 2020 r., s. 27 
190 Aneks do opracowania sygnalnego „Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2019r.” 
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dynamikę zaobserwowano także w innych grupach społeczno-ekonomicznych (np. wśród 

rolników czy osób utrzymujących się z niezarobkowych źródeł). 

W tle opisanych wyżej pozytywnych zmian mówi się o rozpowszechnianiu się 

niestandardowych form organizacji pracy.191 Coraz częstsze stosowanie alternatywnych form 

wynika zarówno z globalizacji i cyfryzacji gospodarki oraz postępującej automatyzacji 

procesów, ale także jest wynikiem konieczności przejścia na pracę zdalną przez pandemię 

COVID-19. Samozatrudnienie wpisuje się w trend, związany z alternatywnymi formami pracy 

(np. pracy zdalnej, freelancerskiej, portfelowej, platformowej, outsourcingu)192. Jak pokazują 

badania, nawet 2/3 nowych działalności gospodarczych w województwie małopolskim jest 

zakładanych przez osoby, które rezygnują z pracy w celu założenia własnego 

przedsiębiorstwa. Chociaż ich motywacje są zróżnicowane, a główną jest prawdopodobnie 

chęć poprawy własnej sytuacji ekonomicznej, to można podejrzewać, że częściowo 

motywatorem może być też chęć uelastycznienia sposobu organizacji pracy. 

3.9.2 Dostępność alternatywnych źródeł wsparcia i dotychczasowa interwencja 

Wsparcie osób zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej może mieć formę 

pomocy finansowej zwrotnej lub bezzwrotnej, pochodzić ze środków krajowych, unijnych lub 

komercyjnych.  

Wsparcie było przede wszystkim dostępne: 

• ze środków Funduszu Pracy; 

• z EFS w ramach RPO WM 2014-2020: 

o Działanie 8.1. Aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy 

o Poddziałanie: 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w 

formie dotacji; 

o Poddziałanie: 8.4.2 Adaptacja do zmian; 

• z EFS i z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 

o Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty 

pozakonkursowe; 

o Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy. 

Największą pulą środków bezzwrotnych na ten cel dysponowały w ostatnich latach 

powiatowe urzędy pracy (PUP). Miały one do dyspozycji Fundusz Pracy (środki krajowe), 

Europejski Fundusz Społeczny oraz pomoc Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, chociaż należy zauważyć, że to ostatnie źródło było tylko sporadycznie 

wykorzystywane na wsparcie samozatrudnienia. 

 
191 J. Hausner, Świat (bez) pracy, II Seminarium Świeradowskie, Open Eyes Economy Discussion Papers 4, 2019, 
za: Zatrudnienie. Rynek pracy w Małopolsce, WUP. 
192 Szczegółowa analiza i klasyfikacja tych trendów znajduje w opracowaniu WUP w Krakowie „ZATRUDNIENIE. 
Rynek pracy w Małopolsce w 2019” 
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Podstawą działania PUP jest Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

z 2004 r., w zakresie wydatkowania środków z Funduszu Pracy uzupełnia ją Rozporządzenie 

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania 

z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz 

przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej. Dodatkowo, poszczególne 

PUPy przygotowywały własne wewnętrzne regulaminy, które ustalały procedury w zakresie 

przyznawania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.  

O wsparcie finansowe z PUP mogły się ubiegać osoby posiadające status osoby 

bezrobotnej. Zastosowano także szereg dodatkowych kryteriów wykluczających, m.in.:  

• nie można było prowadzić działalności gospodarczej w ciągu 12 miesięcy przed dniem 

złożenia wniosku; 

• nie można było być karanym w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku 

za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu; 

• brak negatywnej historii współpracy z PUP np. odmowa przyjęcia propozycji 

odpowiedniej pracy oferowanej w ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie 

wniosku bez uzasadnionej przyczyny, przerwane szkolenie lub przygotowanie 

zawodowe dorosłych, staż, prace społecznie użyteczne lub innej formy aktywizacji 

świadczonej przez PUP;  

• ze wsparcia wykluczano także osoby, które w przeszłości otrzymały taką pomoc 

ze środków publicznych. 

Zarejestrowany bezrobotny mógł liczyć na dotację w wysokości maksymalnie 6-krotności 

przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw193. Jak wynika z danych MRPiPS 

w 2019 r. z tej formy wsparcia skorzystało w województwie małopolskim 3351 osób, które 

otrzymały średnio po 20 717 zł. 

Oprócz środków z Funduszu Pracy, PUPy udzielały także dotacji na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej w ramach projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego, zarówno POWER, jak i z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020. Zasady przyznawania tych środków były takie same, 

jak z Funduszu Pracy. Wsparcie z POWER mogły otrzymać osoby w wieku do 29 lat, 

a w przypadku RPO od dnia 30. urodzin. 

Co do zasady, w ramach dofinansowania unijnego w pierwszej kolejności wsparcie 

kierowano do osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy (osób poniżej 29. roku życia, osób 

w wieku powyżej 50 lat, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych 

lub o niskich kwalifikacjach)194.  

 
193 Art. 46 ust. 1 pkt 2 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 
194 Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
obszarze rynku pracy na lata 2014–2020.  
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W latach 2015–2020195 powiatowe urzędy pracy z terenu województwa małopolskiego 

udzieliły ok. 9,7 tys. dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej dofinansowanych 

ze środków EFS – w ramach RPO ok. 4,2 tys. i 5,5 tys. z POWER. Średnia wartość dotacji z PUP 

w ramach obu programów była zbliżona, w POWER wyniosła 19 460 zł, a w RPO – 19 700 zł. 

Poza powiatowym urzędami pracy, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej były 

przyznawane przez inne organizacje (w tym pozarządowe, przedsiębiorstwa i edukacyjne) 

realizujące projekty konkursowe w ramach RPO WM i POWER. W projektach z POWER 

niektórzy odbiorcy wsparcia mogli liczyć, poza jednorazowym wsparciem bezzwrotnym, 

także na tzw. wsparcie pomostowe, z którego mogli sfinansować obowiązkowe składki ZUS i 

inne wydatki bieżące do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Mogło ono zostać 

przyznane na okres od 6 do 12 miesięcy począwszy od dnia rozpoczęcia prowadzenia 

działalności gospodarczej. Wypłacano je w trybie miesięcznym, przeważnie w kwotach od 

1000 do 1500 zł.  

W RPO WM w projektach konkursowych w ramach Poddziałania 8.3.1 zorganizowano 

dwa nabory w podziale na 5 sub-regionów, w wyniku których zawarto 10 umów 

z operatorami udzielającymi dotacji. W tych projektach wsparcie pomostowe finansowe 

zostało wprowadzone dopiero w roku 2020 jako odpowiedz na skutki COVID-19.196 W całym 

okresie programowania było jednak dostępne wsparcie pomostowe szkoleniowo-doradcze. 

W ramach Poddziałania 8.4.2 Adaptacja do zmian przeprowadzono trzy nabory na wsparcie 

outplacementowe. W ostatnim naborze (z lipca 2020 r.) także przewidziano finansowe 

wsparcie pomostowe197. 

W województwie małopolskim poza urzędami pracy przyznano niespełna 400 dotacji 

z POWER o średniej wartości dofinansowania 22 tys. zł (bez wsparcia pomostowego) i 2620 

w ramach RPO o średniej wysokości 24 tys. zł198. Interwencja była skierowana do osób 

biernych zawodowo i niepracujących (zarówno zarejestrowanych, jak i nieposiadających tego 

statusu) w urzędzie pracy oraz w ramach tzw. outplacementu (czyli osób zwolnionych, 

przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn nie dotyczących 

pracownika , a także osób odchodzących z rolnictwa). Osoby ubogie pracujące, osoby 

pracujące na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów 

 
195 Do końca kwietnia 2020. Szacunki własne na podstawie bazy uczestników projektów SL2014. 
196 Finansowe wsparcie pomostowe zostało udostępnione wyłącznie w ramach projektów będących w trakcie 
realizacji, dla których umowy o dofinansowanie zostały zawarte przed dniem wejścia w życie zmiany SZOOP 
przyjętej Uchwałą Nr 572/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 kwietnia 2020 r. (na podstawie 
SZOOP RPO WM z czerwca 2020 r.) 
197 Regulamin konkursu https://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-8-4-2--adaptacja-do-
zmian---rpmp-08-04-02-ip-02-12-010-20  
198 Do końca kwietnia 2020. Szacunki własne na podstawie bazy uczestników projektów SL2014. 

https://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-8-4-2--adaptacja-do-zmian---rpmp-08-04-02-ip-02-12-010-20
https://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-8-4-2--adaptacja-do-zmian---rpmp-08-04-02-ip-02-12-010-20
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cywilnoprawnych, imigrantów i reemigrantów ostatecznie nie włączono do grupy odbiorców 

wsparcia w ramach RPO199. 

Należy zwrócić uwagę, że znaczna część odbiorców dotacji z EFS pracowała na etacie lub na 

podstawie umowy cywilno-prawnej bezpośrednio przed otrzymaniem wsparcia. Na pytanie 

o to czy bezpośrednio przed założeniem własnej działalności gospodarczej odbiorca dotacji 

pracował na etacie lub na umowę zlecenie/dzieło odpowiedzi „tak, ale zrezygnowałe(a)m 

z tej pracy w celu założenia własnej działalności” udzieliło 44% z 204 odbiorców dotacji 

z województwa małopolskiego. Częściej byli to uczestnicy projektów POWER (49%) niż RPO 

(34%).  Takie osoby, aby spełnić kryterium dostępowe, porzucały dotychczasową pracę. 

Część z nich rejestrowała się w PUP jako bezrobotne. Chociaż ostatecznie wsparcie w części 

trafiało do osób, które były aktywne na rynku pracy (zatrudnione), a więc nie miało 

bezpośrednio funkcji aktywizacyjnej to przyczyniło się do pobudzania przedsiębiorczości 

i docelowo poprawy sytuacji ekonomicznej odbiorców wsparcia. Ich wcześniejsze 

zatrudnienie mogło być niskiej jakości. Motywacje odbiorców dotacji zbadano w ramach 

Oceny wpływu interwencji podejmowanych w ramach 8 osi priorytetowej RPO WM 

na wsparcie zatrudnienia na małopolskim rynku pracy - ocena wsparcia na zakładanie 

działalności gospodarczej200. Przeprowadzone badanie ankietowe potwierdziło, że osoby 

korzystające z dotacji kierowały się przede wszystkim motywacjami wewnętrznymi oraz 

czynnikiem ekonomicznym. Zasadniczą motywacją do prowadzenia działalności gospodarczej 

była chęć uzyskania niezależności związanej z pracą na własny rachunek (90% uczestników). 

Wśród bardzo istotnych wskazywano także powody wynikające z chęci wykorzystania swojej 

wiedzy i posiadanego doświadczenia i realizacja własnych pomysłów (po 83-88% 

odpowiedzi). Istotna dla odbiorców dotacji była także możliwość poprawienia swojej sytuacji 

materialnej (80%) i potrzeba zapewnienia środków na utrzymanie (3 na 4 badanych). Brak 

możliwości znalezienia innej pracy stanowił motywację tylko dla co czwartego odbiorcy 

dotacji.   

 
199 W 2018 r. rozszerzono grupę o osoby biedne pracujące, osoby na umowach cywilno-prawnych, 
reemigrantów, ale tylko w zakresie pożyczek w Podziałaniu 8.3.2, czego ostatecznie nie udało się wdrożyć ze 
względu na niewyłonienie pośredników finansowych. 
200 Ocena wpływu interwencji podejmowanych w ramach 8 osi priorytetowej RPO WM na wsparcie 
zatrudnienia na małopolskim rynku pracy - ocena wsparcia na zakładanie działalności gospodarczej. Raport z 
badania. Komponent trzeci - analiza skuteczności i efektywności dotacji na założenie działalności gospodarczej 
udzielonych w ramach 8 osi priorytetowej RPO WM, Kraków 2020 r.  
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Wykres 28. Charakterystyka odbiorców dotacji z EFS w woj. małopolskim ze względu na 

poziom wykształcenia [lewy wykres], płeć [środkowy wykres] i status na rynku 

pracy przed przystąpieniem do projektu [prawy wykres] 

 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie bazy SL2014. 

Kolejnym źródłem wsparcia dostępnego dla bezrobotnych są środki PFRON. Na podstawie 

art.12a Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, fundusz ten pozwala na jednorazowe 

dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu 

do spółdzielni socjalnej. Za ich obsługę odpowiadają PUPy, PFRON przekazuje środki 

starostwom powiatowym na cele rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. 

Wsparcie to było skierowane do osób niepełnosprawnych, zarejestrowanych w powiatowym 

urzędzie pracy jako bezrobotne albo poszukujące pracy, niepozostające w zatrudnieniu. 

Osoba taka mogła liczyć na jednorazowe dofinansowanie w wysokości do sześciokrotności 

przeciętnego wynagrodzenia, w przypadku zobowiązania do prowadzenia działalności 

gospodarczej nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy lub nawet wynoszącej 

do piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia w przypadku zobowiązania do 

prowadzenia działalności przez co najmniej 24 miesiące. Instrument ten był jednak niezwykle 

rzadko stosowany. Pomimo tego, że wsparcie przyznano w niemal połowie powiatów 

(10 z 22), to w 2019 r. skorzystało z niego łącznie 28 osób w całym województwie (w tym 13 

w samym Krakowie). Wypłaty wahały się od 27 tys. zł w powiecie myślenickim do 50 tys. 

w powiecie krakowskim. Średnia wartość przyznanego wsparcia na osobę wyniosła 32 tys. zł.  

Oprócz wsparcia dotacyjnego dostępne są również pożyczki na założenie działalności 

gospodarczej. Szczególnie ważnym programem wsparcia zwrotnego jest ogólnopolski 

program realizowany na bazie krajowych środków publicznych „Pierwszy biznes – Wsparcie 

w starcie”, zarządzany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Pożyczki są udzielane poprzez 

sieć pośredników finansowych, wybieranych w drodze przetargowej. W województwie 

małopolskim za dystrybucję tych środków odpowiadają Fundacja Agencja Rozwoju 

Regionalnego w Starachowicach oraz Lubelska Fundacja Rozwoju.  

Warunkiem ubiegania się o pożyczkę w ramach programu jest konieczność zarejestrowania 

się w PUP jako osoba bezrobotna. Wsparcie skierowane jest także do studentów ostatniego 
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roku szkół wyższych, absolwentów szkół średnich i wyższych oraz opiekunów osób 

z niepełnosprawnościami. Instrument ten został uregulowany w Rozdziale 11b Ustawy 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004. Maksymalna 

wartość pożyczki nie może przekroczyć 20-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia. 

Od 1 września 2020 r. maksymalna kwota pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej 

wynosi 100 489,60 zł i jest niższa o 6 tys. od górnej granicy z czerwca 2020 r. Na utworzenie 

miejsca pracy można uzyskać 30 146,88 zł. Oprocentowanie wynosi 0,25 stopy redyskonta 

weksli NBP (czyli 0,03% w skali roku)201, natomiast w przypadku pożyczek na podjęcie 

działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego 

z miejscami integracyjnymi lub polegającej na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci 

niepełnosprawnych oraz pożyczkobiorców będących opiekunami osób niepełnosprawnych 

oprocentowanie jest niższe i wynosi 0,01%. (0,1 stopy redyskonta weksli NBP)202. 

Maksymalny okres spłaty to 7 lat, a karencja w spłacie kapitału może trwać do 1 roku. Jako 

zabezpieczenie spłaty pożyczkobiorcy mogą przedstawić weksel własny lub skorzystać 

z poręczenia osób fizycznych. Dopuszczona jest także możliwość zaproponowania przez 

pożyczkobiorcę innej formy zabezpieczenia, która podlega ocenie pośrednika finansowego. 

Za udzielenie pożyczek pośrednik nie pobiera opłat ani prowizji. W czasie trwania programu 

w województwie małopolskim skorzystało z niego 586 osób (więcej pożyczek z tego 

programu przyznano tylko w województwie mazowieckim). W całej Małopolsce łącznie 

udzielono pożyczek na kwotę 38,8 mln zł. 

W ramach RPO WM 2014-2020 nie udało się uruchomić planowanej pożyczki na 

samozatrudnienia w ramach PI 8iii, na którą pierwotnie alokowano 4,7 mln euro. Instrument 

nie został wdrożony z powodu ograniczonej skłonności pośredników finansowych do 

uczestnictwa w przetargach na oferowanie tego typu pożyczek. Mimo trzykrotnego 

ogłaszania przetargu, nie złożono żadnej oferty. Szczegółowa analiza tego instrumentu, 

w tym także przyczyn jego niezrealizowania i problemów wdrożeniowych w innych 

regionach, została opisana w Rozdziale 2 Raportu Cząstkowego. 

W regionie wciąż jednak dostępne były pożyczki pochodzące z kolejnych obrotów środkami 

udostępnionymi w poprzednich perspektywach finansowych. Środki z Działania 6.2 PO KL 

wciąż były w obrocie. Dopiero w 2020 r. kończy się okres monitorowania i zaprzestano 

udzielać wsparcia ze środków wracających do zarządzającego nimi beneficjenta. O wsparcie 

zwrotne w wysokości od 10 tys. do 50 tys. zł mogły się ubiegać osoby mieszkające, uczące się 

lub pracujące na terytorium województwa małopolskiego, które nie prowadziły działalności 

gospodarczej przez okres 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku pożyczkowego, 

a zamierzające ją zarejestrować na terenie województwa małopolskiego. Pożyczek udzielano 

na maksymalnie 60 miesięcy z dopuszczalną karencją jednego roku. Oprocentowanie 

ustalono na poziomie preferencyjnym 1,00% w skali roku. Aby uzyskać pożyczkę należało 

 
201 Stan na 10.11.2020 r. 
202 https://wsparciewstarcie.bgk.pl/program/pozyczka-na-dzialalnosc/warunki-i-zabezpieczenia/  

https://wsparciewstarcie.bgk.pl/program/pozyczka-na-dzialalnosc/warunki-i-zabezpieczenia/
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przedstawić odpowiednie zabezpieczenie. Obowiązkowo należało podpisać weksel in blanco. 

Ponadto akceptowano szereg innych zabezpieczeń, w tym m.in. poręczenie spłaty pożyczki 

przez co najmniej jedną osobę fizyczną lub prawną, poręczenie instytucji finansowych bądź 

spółek prawa handlowego, hipotekę na nieruchomości, obligacje Skarbu Państwa, pieniądze 

w formie blokady środków pieniężnych na rachunku bakowym, lokacie, rachunku 

maklerskim. Wnioskodawca mógł zaproponować także inne zabezpieczenia. W przypadku 

Działania 6.2 PO KL pożyczkę można było wykorzystać nie tylko na cele inwestycyjne, ale 

także obrotowe i obrotowo-inwestycyjne. Na obecną chwilę instrument jest wygaszany, 

wstrzymano przyjmowanie wniosków od 23.06.2020 r. 

W obrocie pozostały jeszcze niewielkie środki z Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości 

w ramach inicjatywy TOR#10, które uruchomiono po raz pierwszy jeszcze w 1996 r. dzięki 

środkom z Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju pozyskanym przez ówczesne 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Kwota dotacji dla pośrednika (SSCPiR) wynosiła 530 

tys. zł. Były to pożyczki do maksymalnej wysokości 120 tys. zł udzielane na okres 

do 60 miesięcy z karencją do 6 miesięcy. Oprocentowanie określono na poziomie redyskonta 

weksla czyli obecnie 0,11%. Od pożyczkobiorcy wymagano wkładu własnego w wynosi 20 % 

wartości przedsięwzięcia oraz zabezpieczeń (poręczenie osób trzecich, przewłaszczenie 

na zabezpieczenie własności dóbr zakupionych przez pożyczkobiorcę lub innych dóbr 

pożyczkobiorcy wraz z cesją ubezpieczenia, weksel własny „in blanco” lub inne). Instrument 

był przede wszystkim skierowany do osób bezrobotnych, a także podmiotów gospodarczych, 

które zatrudniają lub zatrudnią dodatkowo do 10 osób bezrobotnych (w przeliczeniu 

na pełne etaty) skierowanych przez powiatowe urzędy pracy. Obecnie Fundusz obraca 

środkami w wysokości około 1,4 mln zł, które są na bieżąco przekazywane w formie 

pożyczek. Operatorem w województwie małopolskim jest Stowarzyszenie SCPiR w Suchej 

Beskidzkiej.  

Dodatkowo, warto podkreślić, że osoby rozpoczynające działalność gospodarczą, szukające 

środków na jej rozpoczęcie, często są kierowane przez pośredników po środki dla MŚP, 

w szczególności dla start-upów (m.in. z Poddziałanie 3.4.1 RPO WM), ze względu na znacznie 

bogatszą i łatwiej dostępną ofertę. Szczegółowo oferta ta została opisana w rozdziale 

poświęconym finansowaniu zewnętrznemu dla firm MŚP oraz w raporcie z komponentu 1 

badania. 

3.9.3 Szacunek zapotrzebowania / luki finansowej  

Szacunek luki finansowej bazuje na analizach przeprowadzonych przez nasz zespół 

w ramach badania „Ocena ex ante instrumentów finansowych w obszarze 

samozatrudnienia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”. W przytoczonym 

opracowaniu koncentrowaliśmy się na ocenie luki finansowej i zapotrzebowania 

na finansowanie zewnętrzne na wsparcie samozatrudnienia dla całego regionu w formie 

instrumentów finansowych. Na potrzeby bieżącej analizy przeprowadziliśmy obliczenia 

wyłącznie dla samego województwa małopolskiego, wykorzystując do tego dane GUS oraz 



 

 

  167 

 

wyniki badania ankietowego osób fizycznych, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy 

poprzedzających badanie założyły działalność gospodarczą. 

W celu obliczenia luki finansowej w obszarze samozatrudnienia niezbędne jest określenie, 

które spośród osób planujących założenie własnej firmy zaliczymy do grona osób 

pozbawionych dostępu do finansowania zewnętrznego. Zgodnie z przyjętą metodologią, 

do takich osób można zaliczyć 2 grupy osób:  

• Osoby, które ubiegały się o finansowanie zewnętrzne (kredyt, pożyczkę) 

na pokrycie kosztów związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej, 

ale tych środków im nie przyznano, 

• Osoby, które zrezygnowały z ubiegania się o finansowanie zewnętrzne z powodu 

przekonania, że nie mają szans na jego uzyskanie. 

Tak zdefiniowana grupa osób znajdujących się w luce finansowej obejmuje zatem jedynie 

tych, którzy wg swojej wiedzy nie mieli możliwości uzyskania finansowania komercyjnego. 

Nie uwzględnia natomiast osób, które nie ubiegały się o kredyt komercyjny z powodu 

niekorzystnych warunków (wysokie koszty), niechęci do zaciągania zobowiązań 

w instytucjach finansowych czy obawy o możliwość spłaty takiego zobowiązania. Takie 

osoby, chociaż teoretycznie nie są pozbawione dostępu do finansowania komercyjnego, 

mogą być zainteresowane skorzystaniem z różnego rodzaju instrumentów wsparcia. Szacunki 

odnoszące się do tej kategorii osób przedstawimy w dalszej części rozdziału. 

Do obliczenia luki finansowej przyjęto następującą procedurę: 

1) Określono liczbę osób zakładających działalność gospodarczą na podstawie danych 

GUS za 2019 r. dla woj. małopolskiego; 

2) Obliczono odsetek firm, którym odmówiono przyznania finansowania komercyjnego 

oraz firm, które nie starały się o nie z powodu przekonania o braku szans na 

pozytywne rozpatrzenie wniosku kredytowego (na podstawie danych dla woj. 

małopolskiego z ogólnopolskiego badania CATI osób fizycznych, które w ciągu 

ostatnich 12 miesięcy założyły działalność gospodarczą); 

3) Obliczono liczbę firm znajdujących się w luce finansowej poprzez przemnożenie liczby 

nowopowstałych działalności gospodarczych przez odsetek firm pozbawionych 

dostępu do finansowania komercyjnego; 

4) Na podstawie liczby firm w luce finansowej w województwie małopolskim i średniej 

wartości zapotrzebowania na finansowanie zewnętrzne oszacowano wartość luki 

finansowej w regionie. 

Ostatecznie oszacowano, że łącznie w luce finansowej (luce nieprzyznanego finansowania 

i luce braku aplikowania o środki) znajduje się 3,2% osób, które zakładają działalność 

gospodarczą, co daje rocznie blisko 1000 osób w skali województwa. Przyjmując za średnie 
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zapotrzebowanie wartość 32 tys. zł203 oznacza to, że rocznie luka finansowa wynosi ponad 

30 mln zł (z tego 10 mln zł przypada na lukę nieprzyznanego finansowania). Podobnie jak 

w przypadku wyników ogólnopolskich, w Małopolsce 1/3 luki przypada na osoby, które 

nie pracowały przed założeniem działalności gospodarczej. Kwota ta wydaje się być dość 

niska, biorąc pod uwagę wartości udzielanych pożyczek np. w ramach Wsparcia w Starcie 

(średnio 66 tys. zł) czy nawet zapotrzebowania zgłaszanego przez odbiorców dotacji w 

ramach RPO. Zdaniem osób wspartych dotacją w ramach RPO WM, którzy uznali jej 

wysokość za niewystarczającą, oczekiwana wartość pomocy finansowej pozwalającej 

zaspokoić potrzeby związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej wynosiła 41 tys. zł, 

przy czym dla co trzeciego badanego potrzeby zaspokoiłaby dopiero kwota wyższa od 

przytoczonej.  Dane te uwzględniono przy kalkulacji propozycji instrumentu finansowego. 

Tabela 33.  Szacunek luki finansowej w obszarze samozatrudnienia dla woj. małopolskiego 

Liczba osób, które założyły działalność gospodarczą w woj. małopolskim w 2019 
r. 

30 535 

% osób w luce finansowej 

% osób, którym odmówiono finansowania komercyjnego 1,1% 

% osób, które zrezygnowały z ubiegania się o finansowanie komercyjne z powodu 
braku możliwości jego uzyskania 

2,1% 

Razem % osób w luce finansowej 3,2% 

Liczba osób w luce finansowej 

Liczba osób w luce nieprzyznanego finansowania komercyjnego 321 

Liczba osób w luce braku aplikowania o środki 643 

Razem liczba osób w luce finansowej 964 

Wartość luki finansowej 

Luka nieprzyznanego finansowania zewnętrznego 10 339 904 zł 

Luka braku aplikowania o środki 20 712 019 zł 

Razem luka finansowa  31 051 923 zł 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych z badania „Ocena ex ante instrumentów finansowych 

w obszarze samozatrudnienia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” (wyniki ankiety CATI osób 

fizycznych, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy założyły działalność gospodarczą, n=1001, w tym 95 

z woj. małopolskiego, oraz danych BDL GUS). 

W poniższej tabeli przedstawiono projekcję luki w zakresie samozatrudnienia do roku 

2030. Obliczenia bazują na analizie obejmującej rok 2019, a zatem odnoszą się do zakładania 

działalności gospodarczej w normalnych warunkach rynkowych. Szacunki do roku 2030 

bazują na przewidywanej zmianie PKB. Nie wiadomo jak sytuacja pandemiczna wpłynie 

 
203 Szacunek na podstawie badania CATI dla całego kraju. Podpróba dla woj. małopolskiego w pytaniu o 
wartość niezrealizowanych inwestycji była zbyt niska na potrzeby liczenia średniej.  Szacunek na podstawie 
odpowiedzi na pytanie „Jakiej wysokości dodatkowych środków zewnętrznych (poza środkami własnymi) 
potrzebnych do uruchomienia działalności w planowanym zakresie Pan(i) wówczas potrzebował/a”, n=208 
osób których własne środki były niewystarczające w momencie zakładania działalności gospodarczej, do 
uruchomienia działalności w planowanym zakresie. 
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na skłonność do zakładania nowych firm i czy zmieni potrzeby inwestycyjne w tym zakresie, 

a także jak zareaguje rynek bankowy w dłuższej perspektywie. I tak jak w przypadku 

istniejących przedsiębiorstw popyt na finansowanie zewnętrzne będzie większy a dostęp do 

finansowania komercyjnego ograniczony (co zwiększy lukę). Tak w przypadku 

samozatrudnienia nie można przyjąć takich założeń. Ostatecznie, projekcja wartości luki 

finansowej do roku 2030 została przygotowana przy założeniu, że luka finansowa przyjmie 

taką samą zmienność w czasie jak prognozy PKB Małopolski. 

Tabela 34.  Oszacowanie luki do roku 2030 w obszarze samozatrudnienia 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

PKB Małopolski 
(nominalne mld zł, 
prognoza) 

185 184  196  208  220  232  245  259  273  288  303  319  

Zmiana PKB rok do 
roku (2019-bazowy) 

100% 99% 107% 106% 106% 105% 106% 106% 105% 105% 105% 105% 

Luka (w mln zł) 31 31 33 35 37 39 41 44 46 48 50 53 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania dla MFiPR i danych GUS 

Potencjalne zapotrzebowanie na różne formy wsparcia finansowego jest jednak znacznie 

wyższe. Ogółem, 27% osób uznało własne środki za niewystarczające do rozpoczęcia 

działalności gospodarczej (o blisko 6 p.proc. więcej niż przeciętnie w całym kraju). Spośród 

tych osób jedynie 4% skorzystało z komercyjnego kredytu, co oznacza, że potrzeby 

finansowe blisko ¼ początkujących przedsiębiorców nie były zaspokojone przez rynek 

komercyjny. Szacujemy, że spośród 30 tys. osób rozpoczynających każdego roku działalność 

gospodarczą, blisko 7 tys. ma niezaspokojone potrzeby finansowe związane z otwieraniem 

własnej firmy. To siedmiokrotnie więcej niż liczba osób w luce finansowej.  

Na uwagę zasługuje także kategoria osób, które były silnie zainteresowane skorzystaniem 

ze wsparcia zewnętrznego w postaci preferencyjnej pożyczki oprocentowanej na poziomie 

0,2%. Prawie 12% przedsiębiorców, którzy założyli działalność gospodarczą w ciągu 

12 miesięcy poprzedzających badanie byłaby skłonna skorzystać z takiego instrumentu 

na pokrycie kosztów związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej. To samo pytanie 

zadano odbiorcom dotacji z województwa małopolskiego. Aż 20% z nich była zadecydowana 

na skorzystanie z preferencyjnej pożyczki, gdyby nie mieli możliwości otrzymania dotacji 

(odpowiedzi: zdecydowanie tak). Kolejne 30% wyraziło wstępne zainteresowanie taką ofertą 

(odpowiedzi: raczej tak). 

Biorąc pod uwagę powyższe wnioski warto odnotować, że przedstawiona kalkulacja 

nie jest bezpośrednią projekcją przyszłego popytu na środki publiczne w postaci 

instrumentów zwrotnych oferowane osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą. 

Ten bowiem zależy w dużej mierze od atrakcyjności dostępnego wsparcia oraz koniunktury 

gospodarczej, a także powszechności wiedzy o takim instrumencie w grupie docelowej. 

Analiza odpowiedzi badania CATI pokazuje, że choć zainteresowanie pożyczką 
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oprocentowaną na 0,2% jest bliskie 12% to w przypadku mniej korzystnej oferty (ale wciąż 

preferencyjnej) jest znacznie niższe. Na pożyczkę o oprocentowaniu 2,8% zdecydowałoby się 

8,6% rozpoczynających działalność gospodarczą w przypadku oprocentowania rzędu 5,8% już 

tylko 3,2%. Wszystkie badania jednoznacznie potwierdzają, że w przypadku dostępnego 

wsparcia znacznie chętniej odbiorcy decydują się na dotacje, niż instrumenty finansowe. 

Tabela 35.  Szacunek zapotrzebowania na środki zewnętrzne i potencjalnego 

zainteresowania uzyskaniem preferencyjnej mikropożyczki woj. małopolskiego 

w ujęciu rocznym 

Kategoria osób % 
osób 

Liczba 
osób 

Kwota 
zapotrzebowania 

Potrzebujących środków zewnętrznych 26,9% 8208 264 392 308 zł 

Których potrzeby nie zostały zaspokojone przez rynek komercyjny 22,6% 6895 222 098 558 zł 

Zdecydowanie zainteresowanych mikropożyczką oprocentowaną 
w wysokości 0,2% 

11,8% 3612 116 348 077 zł 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych z badania „Ocena ex ante instrumentów finansowych 

w obszarze samozatrudnienia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” (wyniki ankiety CATI osób 

fizycznych, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy założyły działalność gospodarczą, n=1001, w tym 95 z woj., 

małopolskiego, oraz danych BDL GUS). 

3.9.4 Zasadność zastosowania instrumentów finansowych  

Wsparcie finansowe w obszarze samozatrudnienia w województwie małopolskim ma już 

długą historię. Jak opisano wcześniej, aktualny system wsparcia dla samozatrudnionych 

oparty był przede wszystkim na wsparciu dotacyjnym, a komponent zwrotny stosowano na 

mniejszą skalę. Spośród wszystkich nowo zarejestrowanych przedsiębiorstw, które powstały 

w 2019 r. szacuje się, że około 21% powstało przy udziale dotacji (czy to z EFS, czy z FP)204, 

a jedynie około 1% do 3% przy wsparciu preferencyjnych pożyczek205. 

Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą mają bardzo ograniczony dostęp do 

komercyjnego finansowania, ponieważ banki nie są skłonne do przyjmowania wysokiego 

ryzyka, jakie się wiąże z finansowaniem nowych działalności gospodarczych. Brak wyników 

finansowych przedsiębiorstwa, pozwalający na przeprowadzenie analizy wiarygodności 

i zdolności kredytowej eliminuje takie podmioty z rynku komercyjnego. Banki zniechęca 

także niska przeżywalność nowych jednoosobowych firm, która wynosi dla połowy z nich nie 

więcej niż 5 lat. Firmy mogą liczyć na pozytywne rozpatrzenie wniosków kredytowych 

przeważnie jeśli działają na rynku powyżej 12 miesięcy. Tylko pojedyncze instytucje 

finansowe są skłonne udzielić pożyczek podmiotom o półrocznym stażu. Przed założeniem 

działalności gospodarczej właściwie jedyne zewnętrzne finansowania stanowią 

 
204 Dane na podstawie bazy SL2014 i danych GUS. 
205 Szacunki na podstawie badania CATI osób fizycznych, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy założyły 
działalność gospodarczą (w tym przypadku odsetek przedsiębiorców deklarujących otrzymanie takiego wsparcia 
jest mniejszy niż błąd oszacowania) oraz danych o dostępnym i przyznanym wsparciu. Niezależnie od sposobu 
szacowania, wyniki mieszczą się w granicach błędu statystycznego. 
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wysokooprocentowane kredyty konsumenckie, niedostępne dla osób o niskich dochodach 

lub niepracujących. Zawodność rynku jest więc wyraźna. Pewnym ratunkiem dla 

przedsiębiorstw są w tej sytuacji gwarancje, np. oferowane przez BGK, są to jednak 

przeważnie gwarancje portfelowe dla już istniejących firm, nie rozwiązują więc problemu 

nowopowstających działalności gospodarczych. 

Ważnym aspektem uzasadniającym wsparcie finansowe dla osób planujących założyć 

działalność gospodarczą jest trwałość takich podmiotów. Na trwałość ma wpływ szereg 

czynników, które zostały szczegółowo przeanalizowane w ramach badania „Ocena ex ante 

instrumentów finansowych w obszarze samozatrudnienia ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego” jak i w przywołanym wcześniej opracowaniu „Ocena wpływu 

interwencji podejmowanych w ramach 8 osi priorytetowej RPO WM na wsparcie 

zatrudnienia na małopolskim rynku pracy - ocena wsparcia na zakładanie działalności 

gospodarczej”, w którym szczegółowo przeanalizowano tę kwestię w odniesieniu do 

wsparcia z programu regionalnego. W przypadku dotacji znaczna część firm kończy 

działalność po 12 miesiącach funkcjonowania.  Według badań ogólnopolskich, spośród 

wszystkich zakończonych i zawieszonych działalności, wspartych z EFS w okresie 2015-2019, 

blisko 30% kończy funkcjonowanie między 12 a 15 miesiącem od rejestracji. Wynika to z 

wymogów wsparcia, 12 miesięcy to standardowy termin minimalnej trwałości wymagany 

regulaminami i umowami z poszczególnych programów (dotyczy wsparcia z PUP, zarówno w 

przypadku z FP i EFS). W przypadku województwa małopolskiego jednak więcej działalności 

zamyka się w późniejszym okresie (36% niedziałających już firm przerwało swoje 

funkcjonowanie między 18 a 24. miesiącem). W województwie małopolskim w projektach 

konkursowych z Działania 8.3. i 8.4.2 realizowanych przez inne niż PUP podmioty wymóg 

trwałości wynosił 18 miesięcy. Jak wykazano w badaniu regionalnym, istotnie na różnicę w 

trwałości ma okres obowiązkowego prowadzenia firmy przez uczestników. Więcej aktywnych 

firm zaobserwowano wśród odbiorców wsparcia z Poddziałania 8.3.1 (84%) niż z Działania 

8.1 (70%). W ramach badania osi 8 ustalono także, że trwałość podmiotów założonych w 

perspektywie 2007-2013 z PO KL jest podobna do tych, które założono dzięki RPO WM 2014-

2020. Jednak im dłuższy czas funkcjonowania na rynku, tym większą przeżywalnością 

charakteryzują się podmioty wsparte w latach 2015-2019 dzięki programowi regionalnemu 

niż podmioty powstałe w latach 2009-2013 w ramach komponentu regionalnego PO KL.  

Innych ciekawych wniosków dostarcza analiza przeżywalności po okresie trwałości (a więc 

odpowiednio po 12 miesiącach w projektach PUP i po 18 dla pozostałych projektów). Wynika 

z niej, że nieco więcej działa firm wspartych w projektach pozostałych beneficjentów (74%) 

niż PUP (67%). 

Kolejnym czynnikiem jest sytuacja osoby przed ubieganiem się o dotację. W toku analiz 

udało się ustalić, że kluczowa jest sytuacja odbiorców wsparcia przed założeniem działalności 

gospodarczej. Osoby, które faktycznie pozostawały bez pracy i założenie działalności było dla 

nich szansą na aktywizację zawodową ,przeważnie mają większe problemy z utrzymaniem 
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działalności, niż ci którzy rezygnowali z pracy i zarejestrowali się w PUP jedynie w celu 

zyskania uprawnień do uzyskania dotacji. Różnica przeżywalności pomiędzy tymi grupami 

utrzymuje się dla wszystkich działalności zarejestrowanych przynajmniej 2 lata temu (69% 

względem 82%). Dodatkowo, w przypadku wsparcia z POWER dla osób w najtrudniejszej 

sytuacji, które dodatkowo otrzymały wsparcie pomostowe, przeżywalność działalności 

gospodarczych jest nawet niższa.206 Do podobnych wniosków doprowadziły analizy NIK 

w zakresie wsparcia z PUP. Po co najmniej 2 latach od otrzymania środków przeżywalność 

podmiotów wynosiła 87%. Długoterminowe wskaźniki przeżywalności szacowano m.in. w 

ramach analizy PO WER. Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy 

po uzyskaniu dotacji wyniosła w województwie małopolskim ogółem 53%, w tym dla kobiet 

50% i 55% wśród mężczyzn207 W przypadku RPO zaobserwowano podobną zależność. Wyniki 

regresji logistycznej czynników trwałości RPO WM pokazały, że prawdopodobieństwo 

przetrwania firmy rośnie jeśli firmę zakłada mężczyzna (a także w przypadku wyższego 

wykształcenia niż gimnazjalne, wyższego wieku oraz zamieszkiwania na terenie o wyższym 

poziomie zaludnienia). Dla porównania warto się przyjrzeć trwałości działalności powstałych 

ze wsparciem dotacyjnym z RPO WM i bez wsparcia publicznego z Programu. 

Przedsiębiorstwa powstające ze wsparciem dotacyjnym, analogicznie jak w poprzedniej 

perspektywie finansowej, notują wyższą przeżywalność nie tylko po pierwszym roku 

funkcjonowania, ale także po kolejnym roku funkcjonowania podmiotu. Po trzecim roku 

wskaźniki przeżycia wyrównują się dla firm ze wsparciem dotacyjnym i pozostałych.  

Tabela 36.  Wskaźnik przeżycia podmiotów gospodarczych – porównanie RPO WM i ogółu 

podmiotów 

grupa (rok rejestracji)  1. rok 2. rok 3. rok 

ogółem (2015)  91% 81% 73% 

dotacja RPO WM (2015)  100% 84% 75% 

ogółem (2016)  91% 82% 74% 

dotacja RPO WM (2016) 100% 85% 72% 

ogółem (2017)  92% 83% Nie dotyczy 

dotacja RPO WM (2017)  100% 87% Nie dotyczy 

Źródło: Na podstawie raportu „Ocena wpływu interwencji podejmowanych w ramach 8 osi priorytetowej RPO 

WM na wsparcie zatrudnienia na małopolskim rynku pracy - ocena wsparcia na zakładanie działalności 

gospodarczej. Komponent III”, Openfield dla UMWM, 2020 r. s. 89,  

Ogólnie można wiec powiedzieć, że rozpoczęcie działalności gospodarczej przy wsparciu 

dotacyjnym charakteryzuje się wyższą trwałością niż w przypadku nowopowstałych firm 

bez wsparcia publicznego, szczególnie w pierwszych latach działalności, co tylko częściowo 

 
206 Nie dotyczy RPO, ponieważ w okresie objętym analizą nie stosowano tam finansowanego wsparcia 
pomostowego. 
207 Wskaźnik rezultatu długoterminowego DO02 obliczono dla osób, które zakończyły udział we wsparciu do 
30.06.2016. Na podstawie wartości wskaźników obliczonych w ramach badania Metaanaliza wyników badań 
ewaluacyjnych EFS. 
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wynika to z faktu, iż w przypadku wsparcia publicznego narzucone są minimalne okresy 

prowadzenia działalności.  

Przedsiębiorcy korzystający z pożyczek na pokrycie kosztów rozpoczęcia działalności 

gospodarczej z dużą starannością przygotowują się do prowadzenia firmy i z determinacją 

dążą do zapewnienia ciągłości funkcjonowania, dzięki czemu trwałość ich przedsiębiorstw 

jest większa, niż w przypadku odbiorców dotacji. Oczywiście ma na to wpływ także fakt, że 

dotacji udzielano jedynie osobom w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Wysoka 

przeżywalność działalności założonych przy wsparciu zwrotnym to niewątpliwie jedna 

z największych korzyści stosowania tego instrumentu finansowego. Ze względu na 

stosunkowo niewielką skalę przyznanych preferencyjnych pożyczek na samozatrudnienie, 

wskaźniki przeżywalności dla całego kraju trudno jest precyzyjnie oszacować. Ogólnopolskie 

badanie ankietowe wśród odbiorców ostatecznych preferencyjnych pożyczek (zarówno ze 

„Wsparcia w starcie” jak i RPO z wybranych regionów) pokazało, że wśród działalności 

założonych ponad rok przed badaniem (n=148) stopa przeżywalności wynosi ok. 90%, zaś 

wynik ten utrzymuje się przy zawężeniu analiz do firm zarejestrowanych przynajmniej 2 lata 

temu (n=89) oraz dla firm mających 30 miesięcy i więcej (n=41). Oznacza to, że 

przeżywalność po 2. i 3. latach wynosi także około 90%208.  Potwierdzają to w wywiadach 

pogłębionych pośrednicy finansowi, którzy od lat udzielają pożyczek, wskazując na znacznie 

wyższą przeżywalność działalności swoich klientów, niż odbiorców dotacji. Uczestnicy 

projektów dotacyjnych ponoszą minimalne ryzyko związane z ewentualnym 

niepowodzeniem swoich przedsiębiorstw. W pierwszym roku działalności ponoszą niewielkie 

koszty związane z preferencyjnymi płatnościami do ZUS, więc nawet podtrzymywanie firmy 

w rejestrze nie jest dla nich mniej kosztowne, niż konieczność zwrotu dotacji. Natomiast 

pożyczkobiorcy muszą zapewnić środki na spłaty zobowiązań często przez przynajmniej kilka 

lat. Ich pomysły są więc lepiej zaplanowane i realizowane z większą konsekwencją. 

Oczywiście należy pamiętać, ze w przypadku odbiorców dotacji więcej było osób w 

szczególnie trudnej sytuacji przed uzyskaniem wsparcia, a w pożyczkobiorców wystarczył 

status osoby bezrobotnej. Grupy te więc nie są tożsame. Jak wykazano wcześniej, różne 

dodatkowe czynniki decydują o trwałości. 

Ogólnie można wiec powiedzieć, że rozpoczęcie działalności gospodarczej przy wsparciu 

dotacyjnym charakteryzuje się wyższą trwałością niż w przypadku nowopowstałych firm 

bez wsparcia publicznego. Najwyższe wskaźniki przeżywalności odnotowuje się wśród firm 

założonych z wykorzystaniem wsparcia zwrotnego. 

Inną ważną zaletą stosowania instrumentów finansowych jest wielokrotny obrót środków. 

Jak pokazano wcześniej, wciąż w obrocie są pieniądze przekazane pośrednikom nawet 25 lat 

temu, a także podczas dwóch pierwszych perspektyw finansowych UE. Środki te pozwoliły 

na rozwój wielu młodym przedsiębiorcom i w dużej mierze wracają do instytucji, które je 

 
208 Chociaż mając na względzie niewielkie próby badawcze należy dane te traktować jako ostrożne szacunki. 
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przyznały. W przypadku dotacji środki są jednorazowe i ich zwrot jest warunkowany 

niespełnieniem kluczowych kryteriów zawartych w umowie i regulaminie. Wracają więc tylko 

te środki, które zostały wydane niewłaściwie lub też nieskutecznie (zamknięcie działalności 

przed terminem 12 miesięcy). 

Argumentem za dalszym wdrażaniem wsparcia dla samozatrudnionych, w tym także 

pożyczek, jest duże zapotrzebowanie na wsparcie. Potwierdzają to nie tylko deklaracje 

respondentów z badania osób fizycznych, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy założyły 

działalność gospodarczą, ale także relacje pośredników finansowych, którzy notują 

zainteresowanie nawet tymi instrumentami, które z względu na ich wygaszanie, nie są już 

w żadnej sposób promowane („[jest zainteresowanie] skoro przy zerowej promocji non-stop 

się do nas zgłaszają i takich telefonów odbieramy czasami nawet 2-3 w ciągu tygodnia, 

a przynajmniej 1 tygodniowo się trafi” [IDI strona podażowa, pośrednik o zasięgu lokalnym]). 

Jednak jak wspomniano wcześniej, to w dużej mierze od konstrukcji instrumentu zależy, jaki 

będzie na niego popyt.  

Reasumując, przeprowadzone analizy wskazują na występowanie dużego popytu 

na wsparcie powstawania działalności gospodarczych. Co więcej, wynika z nich, że wsparcie 

w postaci instrumentów finansowych daje trwalsze efekty niż wsparcie dotacyjne, 

pozwalając jednocześnie na wielokrotne wykorzystywanie środków przeznaczonych na ten 

cel. Z tego powodu w naszej opinii należy kontynuować finansowanie samozatrudnienia 

z wykorzystaniem instrumentów finansowych.  

Tabela 37.  Argumenty za i przeciw zastosowaniu instrumentów finansowych w obszarze 

samozatrudnienia w ramach RPO 2021-2027 

Za Przeciw 

• zapewnienie ciągłego dostępu do środków 
(brak ograniczonych w czasie naborów) 

• wyższa trwałość działalności powstałych 
przy wykorzystaniu wsparcia zwrotnego 

• wielokrotny obrót środków (rewolwing) 

• możliwość oferowania wyższych kwot niż 
w przypadku dotacji 

• duża liczba potencjalnych odbiorców 
ostatecznych, konieczność ich selekcji w 
przypadku dotacji 

• mniejsza ingerencja w procesy rynkowe, 
stabilizowanie rynku 

• większa ostrożność w wydatkowaniu 
środków zwrotnych niż bezzwrotnych 

• relatywnie silny efekt zachęty 
w przypadku dotacji, istotny szczególnie 
w przypadku osób pozostających bez 
pracy 

• możliwe trudności z wyborem pośrednika 
finansowego  w przypadku 
skomplikowanego instrumentu oraz 
zawężonej grupy docelowej 

• możliwa niska skłonność części 
odbiorców do zaciągania 
długoterminowych zobowiązań 
finansowych (w szczególności po 
pandemii koronawirusa) 

• zapewnienie odpowiedniego 
zabezpieczenia (przede wszystkim przez 
osoby młode oraz bezrobotne) 

• ryzyko pogorszenia sytuacji i wpadnięcia 
w spiralę długu 

Źródło: Opracowanie własne 
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3.9.5 Propozycja instrumentów finansowych w perspektywie 2021-2027 

Zasadność zastosowania wsparcia w postaci instrumentów finansowych została opisana we 

wcześniejszym rozdziale. Kluczowe jest jednak takie zaplanowanie instrumentów, które będą 

brały pod uwagę duże zróżnicowanie docelowych grup wsparcia, a także odpowiednia 

demarkacja pomiędzy wsparciem dotacyjnym i zwrotnym. Przeprowadzone wywiady 

i analizy potwierdzają wnioski, jakie przedstawił zespół ewaluatorów opracowania 

przygotowanego na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach badania 

Ocena ex ante instrumentów finansowych w obszarze samozatrudnienia ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego, przywoływanego w niniejszym opracowaniu. W naszej 

ocenie, istnieje potrzeba zastosowania szerokiego wsparcia zwrotnego dla osób 

rozpoczynających działalność gospodarczą. Jednak, ze względu na brak rozstrzygnięć na 

poziomie krajowym dotyczących tego, jakie instrumenty wsparcia na samozatrudnienie będą 

wdrażane przez programy centralne, a jakie przez regionalne, przygotowaliśmy trzy możliwe 

scenariusze w tym zakresie: 

1) Wsparcie dystrybuowane wyłącznie z poziomu centralnego (np. poprzez 

zintegrowane pożyczki z BGK w ramach kontynuacji „Wsparcia w starcie”, udzielane 

przez pośredników finansowych z programu zarządzanego centralnie, łączącego 

środki z Funduszu Pracy i EFS+). 

2) Kontynuacja „Wsparcia w starcie” z poziomu centralnego na podobnych zasadach jak 

dotychczas, bez instrumentów finansowych z EFS+ na samozatrudnienie z programu 

krajowego. 

3) Instrumenty finansowe na samozatrudnienie niedostępne z poziomu centralnego, w 

całości wdrażane w regionie w ramach EFS+. 

W pierwszym przypadku nie zalecamy zastosowania instrumentów finansowych w tym 

obszarze na poziomie regionalnym, finansowanych ze środków RPO WM 2021-2027. 

W sytuacjach opisanych w punkcie 2. i 3 oraz mając na względzie brak ostatecznych decyzji 

w tej kwestii, przedstawiamy propozycję instrumentów które mogłyby być wdrażany w 

regionie.  

Istotne jest na tym etapie zaplanowanie alokacji, jaka powinna przypadać na instrument 

wrażany w regionie. Brak wstępnych założeń, co do budżetu programu i jego struktury 

utrudnia precyzyjne analizy. Z braku innych przesłanek za punkt wyjścia przyjęliśmy łączną 

lukę finansową w ujęciu rocznym. Wyniosła ona 31 mln zł, ale zgłoszone zapotrzebowanie 

na środki było znacznie wyższe. Proponujemy, aby dostępne finansowanie łączne dla 

nowozakładanych działalności w województwie małopolskim wynosiło 15% luki 

finansowej w każdym roku do 2030 r., czyli łącznie ok. 75 mln zł. W ten sposób wsparciem 

można będzie objąć 1000 osób przy założeniu średniej wartości pożyczki na poziomie 75 tys. 

zł. Kwota 75 tys. zł stanowi 115% średniej wartości pożyczek udzielonych w Małopolsce 

poprzez program BGK „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”. Przyjęta kwota bazowa 

(średnio 66 tys. zł) została podniesiona o 15% ze względu na wzrost kosztów prowadzenia 
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działalności oraz potencjalnie większą skłonność do zaciągania wyższych zobowiązań w 

przypadku uwzględnienia komponentu bezzwrotnego w ramach pożyczki.  

W sytuacji opisanej w pkt. 2 zakładamy, że część tego wsparcia będzie dystrybuowana przez 

BGK w ramach kontynuacji Wsparcia w Starcie (dla zarejestrowanych osób bezrobotnych). 

Odnosi się do niej pierwszy z zaproponowanych instrumentów finansowych. W komponencie 

regionalnym przewidujemy około 35% tej kwoty. Maksymalną wartość pożyczki określamy 

analogicznie jak w programie Wsparcie w starcie (20-krotność przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia). Łączna zaproponowana liczba pożyczek w samym regionie jest nieco niższa 

niż dwukrotność wsparcia udzielonego w ramach Wsparcia w Starcie. Liczymy, że korzystne 

warunki i komponent bezzwrotny istotnie podniosą atrakcyjność instrumentu, po części 

zastępując dotacje. Stąd oczekiwana liczba pożyczek jest wyższa, niż była w latach 2014-

2020. Parametry takie jak karencja i zapadalność pozostawiliśmy na poziomie określonym dla 

Wsparcia w Starcie. W toku badania parametry te, zarówno pośrednicy finansowi, odbiorcy 

pożyczek i eksperci ocenili jako dobrze dopasowane.  

Sytuację opisaną jako trzecia alternatywa przedstawiamy w kolejnej fiszce instrumentu. 

Różnice dotyczą przekierowania całości wsparcia (1000 pożyczek) na poziom RPO, 

odpowiednio przeliczonej alokacji oraz wartości wskaźników produktu i rezultatu. Osobną 

zmianą jest wprowadzenie preferencji dla osób bezrobotnych. Do tej pory grupa ta była 

głównym odbiorcą produktu BGK – pożyczki „Wsparcie w starcie”. Aby nie zamykać 

gwarantowanego wsparcia dla osób w trudnej sytuacji gdyby program nie doczekał się 

kontynuacji, proponujemy wyróżnienie tej grupy w proponowanym instrumencie. 

Tabela 38.  Fiszka instrumentu - pożyczki na samozatrudnienie w sytuacji dalszego 

wdrażania programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”.  

CP4 Pożyczka na samozatrudnienie (w sytuacji 2: obowiązywania WwS) 

Cel instrumentu:  Zmniejszenie luki finansowej oraz efekt zachęty do zakładania 

działalności gospodarczej 

Wielkość 

jednostkowej 

transakcji  

Od:  Do:  Ew. 

karencja 

Zapadalność:  

- 110 tysięcy złotych Do 12 

miesięcy 

max. 7 lat 

Finanse i wskaźniki 

Planowane do udzielenia pożyczki:  400 

Przeciętna pożyczka:  75 tys. zł.  

Alokacja na IF (wkład RPO WM):  26,79 mln zł  

Przybliżone koszty zarządzania (zakładamy 

szacunkowo 8%kwoty wkładu RPO WM) 

2,14 mln zł 

Razem alokacja RPO na IF (bez wkładu własnego 

pośrednika finansowego): 

28,92 mln zł  

Razem alokacja RPO na IF (z wkładem własnym 

pośrednika finansowego): 

32,14 mln zł 
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CP4 Pożyczka na samozatrudnienie (w sytuacji 2: obowiązywania WwS) 

Razem alokacja RPO na IF (bez kosztów 

zarządzania): 

30,0 mln zł 

Typy finansowanych projektów i ew. demarkacja ze wsparciem bezzwrotnym 

Wszelkie projekty inwestycyjne i rozwojowe. 

Możliwość sfinansowania wydatków 

obrotowych zgodnie z wytycznymi KE. 

Udział elementu bezzwrotnego w formie umorzenia 

części pożyczki lub dotacji na wydzieloną część 

projektu udzielanej przez PF – do wysokości 

sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia (wartość 

dotacji) dla osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 

Preferencje i grupa docelowa 

Odbiorcy ostateczni: Wszystkie osoby rozpoczynające działalność 

gospodarczą 

Oprocentowanie i inne opłaty: Zerowe oprocentowanie; przy istotnym podwyższeniu 

stóp bazowych do 50% odpowiedniej stopy 

referencyjnej KE  (do decyzji przez IZ RPO WM). 

Zabezpieczenia: Możliwie małe wymagania, trudno jednak tę kwestię 

sformalizować. 

Inne wymogi i preferencje: Obniżone wymagania, co do zdolności kredytowej, 

minimalne do wkładu własnego odbiorcy 

ostatecznego209, uproszczona dokumentacja 

przeznaczenia pożyczki; 10% wkładu pośrednika 

finansowego. 

Kryteria wyboru projektów: brak specyficznych kryteriów 

Wskaźniki produktu 

Założenia i komentarze: 

Dobór wskaźników wynika z ich adekwatności do typów projektów finansowanych za pomocą danego 

instrumentu, a także adekwatności do danego celu szczegółowego.  

W przypadku oszacowania wartości wskaźników kierowaliśmy się przede wszystkim doświadczeniami we 

wdrażaniu zbliżonych instrumentów finansowych w ramach PO KL oraz innych programów krajowych. 

Staraliśmy się też szacować wartość wskaźników ostrożnie. Zgodnie z definicjami z projektu WLWK 

wskaźnik nowych przedsiębiorstw dotyczy firm o okresie działania poniżej 3 lat, z definicji zatem wszystkie 

nowe działalności gospodarcze powstałe dzięki pożyczkom będą go spełniać. Ze względu na to, że można 

otrzymać tylko jedną pożyczkę na rozpoczęcie działalności, liczba wspartych przedsiębiorstw jest równa 

liczbie przewidywanych do udzielenia pożyczek. Podobnie w przypadku zatrudnianych osób kończących 

wsparcie. 

Proponujemy także monitorowanie wskaźników uczestnictwa zdezagregowanych na osoby w szczególnej 

sytuacji na rynku pracy, bez określania ich oczekiwanej wartości docelowej ,to jest: 

• Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych,  objętych wsparciem w Programie 

(osoby) 

• Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w Programie (osoby) 

• Liczba osób poniżej 30 lat objętych wsparciem w programie (osoby) 

• Liczba osób powyżej 54 lat  objętych wsparciem w programie (osoby) 

• Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych 

wsparciem w programie (osoby). 

 
209 Do obliczeń wartości dodanej przyjęto 10%, ale dopuszczamy sytuację, że wkład własny może nie być 
wymagany, wszystko zależy od polityki pożyczkowej danego pośrednika finansowego. 
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CP4 Pożyczka na samozatrudnienie (w sytuacji 2: obowiązywania WwS) 

Wskaźnik: Wartość docelowa: 

Liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym 

spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) (przedsiębiorstwa) 

400/0/0/0 

Enterprises supported by financial instruments 400 

New enterprises supported 400 

Wskaźniki rezultatu 

Założenia i komentarze Przyjęte założenia są zbliżone do tych dla wskaźników produktu. Liczba firm, które 

nadal działają w rok od udzielenia wsparcia jest mocno szacunkowa. Przewidujemy, że będzie ona znacznie 

wyższa, ale ze względu na zdarzenia niespodziewane (typu pandemia COVID-19) wolimy ją oszacować 

bezpiecznym poziomie 80% wspartych podmiotów. Wskaźnik ten odnosi się zarówno do osób pracujących 

jak i niepracujących na wejściu do programu.. 

W przypadku wskaźnika rezultatu bezpośredniego Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi 

działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu (osoby) jest definiowany jako zmiana statusu na 

rynku pracy po opuszczeniu programu, w stosunku do sytuacji w momencie przystąpienia do interwencji 

EFS+ (uczestnik bezrobotny lub bierny zawodowo w chwili wejścia do programu EFS+). Można przyjąć, że 

około 20% odbiorców pożyczek (80 osób) to będą osoby niepracujące na wejściu do programu. Wszystkie 

te osoby po opuszczeniu programu (otrzymaniu pożyczki) założą działalność gospodarczą, a wiec zmienią 

swój status na pracujące. 

Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny 

rachunek, po opuszczeniu programu (osoby) 

80 

New enterprises surviving in the market 320 

Dźwignia (efekt mnożnikowy):* 1,11 

Wartość dodana 1,22  

Źródło: opracowanie własne 

Tabela 39.  Fiszka instrumentu - pożyczki samozatrudnienie w sytuacji wstrzymania 

wdrażania programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”.  

CP4 Pożyczka na samozatrudnienie (w sytuacji 3: brak WwS) 

Cel instrumentu:  Zmniejszenie luki finansowej oraz efekt zachęty do zakładania 

działalności gospodarczej 

Wielkość 

jednostkowej 

transakcji  

Od:  Do:  Ew. 

karencja 

Zapadalność:  

- 110 tysięcy złotych Do 12 

miesięcy 

max. 7 lat 

Finanse i wskaźniki 

Planowane do udzielenia pożyczki:  1000 

Przeciętna pożyczka:  75 tys. zł.  

Alokacja na IF (wkład RPO WM):  6,96 mln zł  

Przybliżone koszty zarządzania (zakładamy 

szacunkowo 8%kwoty wkładu RPO WM) 

5,36 mln zł 

Razem alokacja RPO na IF (bez wkładu własnego 

pośrednika finansowego): 

72,32 mln zł  

Razem alokacja RPO na IF (z wkładem własnym 80,36 mln zł 
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CP4 Pożyczka na samozatrudnienie (w sytuacji 3: brak WwS) 

pośrednika finansowego): 

Razem alokacja RPO na IF (bez kosztów 

zarządzania): 

75,0 mln zł 

Typy finansowanych projektów i ew. demarkacja ze wsparciem bezzwrotnym 

Wszelkie projekty inwestycyjne i rozwojowe. 

Możliwość sfinansowania wydatków 

obrotowych zgodnie z wytycznymi KE. 

Udział elementu bezzwrotnego w formie umorzenia 

części pożyczki lub dotacji na wydzieloną część 

projektu udzielanej przez PF – do wysokości 

sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia (wartość 

dotacji) dla osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 

Preferencje i grupa docelowa 

Odbiorcy ostateczni: Wszystkie osoby rozpoczynające działalność 

gospodarczą 

Oprocentowanie i inne opłaty: Zerowe oprocentowanie; przy istotnym podwyższeniu 

stóp bazowych do 50% odpowiedniej stopy 

referencyjnej KE  (do decyzji przez IZ RPO WM). 

Zabezpieczenia: Możliwie małe wymagania, trudno jednak tę kwestię 

sformalizować. 

Inne wymogi i preferencje: Preferencja dla osób bezrobotnych. Obniżone 

wymagania, co do zdolności kredytowej, minimalne do 

wkładu własnego odbiorcy ostatecznego, uproszczona 

dokumentacja przeznaczenia pożyczki; 10% wkładu 

pośrednika finansowego210. 

Kryteria wyboru projektów: brak specyficznych kryteriów 

Wskaźniki produktu 

Założenia i komentarze: 

Dobór wskaźników wynika z ich adekwatności do typów projektów finansowanych za pomocą danego 

instrumentu, a także adekwatności do danego celu szczegółowego.  

W przypadku oszacowania wartości wskaźników kierowaliśmy się przede wszystkim doświadczeniami we 

wdrażaniu zbliżonych instrumentów finansowych w ramach PO KL oraz innych programów krajowych. 

Staraliśmy się też szacować wartość wskaźników ostrożnie. Zgodnie z definicjami z projektu WLWK 

wskaźnik nowych przedsiębiorstw dotyczy firm o okresie działania poniżej 3 lat, z definicji zatem wszystkie 

nowe działalności gospodarcze powstałe dzięki pożyczkom będą go spełniać. Ze względu na to, że można 

otrzymać tylko jedną pożyczkę na rozpoczęcie działalności, liczba wspartych przedsiębiorstw jest równa 

liczbie przewidywanych do udzielenia pożyczek.  

Proponujemy także monitorowanie wskaźników uczestnictwa zdezagregowanych na osoby w szczególnej 

sytuacji na rynku pracy bez określania ich oczekiwanej wartości docelowej, to jest: 

• Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych,  objętych wsparciem w Programie 

(osoby); 

• Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w Programie (osoby); 

• Liczba osób poniżej 30 lat objętych wsparciem w programie (osoby); 

• Liczba osób powyżej 54 lat  objętych wsparciem w programie (osoby); 

• Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych 

wsparciem w programie (osoby). 

 
210 Do obliczeń wartości dodanej przyjęto 10%, ale dopuszczamy sytuację, że wkład własny może nie być 
wymagany, wszystko zależy od polityki pożyczkowej danego pośrednika finansowego. 
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CP4 Pożyczka na samozatrudnienie (w sytuacji 3: brak WwS) 

Wskaźnik: Wartość docelowa: 

Liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym 

spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) (przedsiębiorstwa) 

1000/0/0/0 

Enterprises supported by financial instruments 1000 

New enterprises supported 1000 

Wskaźniki rezultatu 

Założenia i komentarze: Przyjęte założenia są zbliżone do tych dla wskaźników produktu. Liczba firm, które 

nadal działają w rok od udzielenia wsparcia jest mocno szacunkowa. Przewidujemy, że będzie ona znacznie 

wyższa, ale ze względu na zdarzenia niespodziewane (typu pandemia COVID-19) wolimy ją oszacować 

bezpiecznym poziomie 80% wspartych podmiotów. Wskaźnik ten odnosi się zarówno do osób pracujących 

jak i niepracujących na wejściu do programu. 

W przypadku wskaźnika rezultatu bezpośredniego Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi 

działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu (osoby) jest definiowany jako zmiana statusu na 

rynku pracy po opuszczeniu programu, w stosunku do sytuacji w momencie przystąpienia do interwencji 

EFS+ (uczestnik bezrobotny lub bierny zawodowo w chwili wejścia do programu EFS+). Można przyjąć, że 

około 30% odbiorców pożyczek (300 osób) to będą osoby niepracujące na wejściu do programu. Wszystkie 

te osoby po opuszczeniu programu (otrzymaniu pożyczki) założą działalność gospodarczą, a wiec zmienią 

swój status na pracujące. 

Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny 

rachunek, po opuszczeniu programu (osoby) 

300 

New enterprises surviving in the market 800 

Dźwignia (efekt mnożnikowy):* 1,11 

Wartość dodana 1,22  

Źródło: opracowanie własne 

3.10 Ekonomia społeczna 

3.10.1 Diagnoza problemu 

Sektor ekonomii społecznej rozwija się w regionie intensywnie, szczególnie w ostatnich 

latach. Na podstawie danych GUS na koniec 2018 r. szacuje się, że w województwie 

małopolskim tworzy go około 8,6 tys. różnego typu podmiotów (to około 10% wielkości 

sektora z całego kraju), z czego najliczniejsze są fundacje i stowarzyszenia. Około 30% z tych 

podmiotów ekonomii społecznej (PES) znajduje się w stolicy województwa211. Analizy 

sektora ekonomii społecznej przeważnie przyjmują główny podział na PES reintegracyjne 

(zakłady aktywności zawodowej - ZAZ, warsztaty terapii zajęciowej- WTZ, centra integracji 

społecznej - CIS, kluby integracji społecznej - KIS), podmioty sfery pożytku publicznego, które 

prowadzą działalność ekonomiczną i podmioty sfery gospodarczej, które tworzone były 

w związku z realizacją celu społecznego. Osobną podkategorię tworzą przedsiębiorstwa 

 
211 Działalność stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych, fundacji, społecznych podmiotów 
wyznaniowych oraz samorządu gospodarczego i zawodowego w 2018 r.  
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społeczne (PS), czyli podmioty ekonomii społecznej prowadzące zarejestrowaną działalność 

gospodarczą i spełniające szereg dodatkowych warunków212. 

Szacuje się, że w regionie samych spółdzielni socjalnych jest 124213, a liczba podmiotów 

posiadających zweryfikowany status przedsiębiorstwa społecznego wynosi aktualnie 76214. 

Są to głównie spółdzielnie socjalne, a także spółki non-profit oraz fundacje prowadzące 

działalnością gospodarczą. Najmniej popularną formą prowadzenia przedsiębiorstwa 

społecznego w Małopolsce były stowarzyszenia. Małopolskie przedsiębiorstwa społeczne 

działają przede wszystkim w branżach: gastronomicznej, edukacji i kultury, budownictwie, 

rekreacji i turystyce oraz świadczą usługi socjalne. 

Kierunki rozwoju sektora określają dokumenty na poziomie krajowym, w szczególności 

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES), a na szczeblu regionalnym 

Małopolski Program Rozwoju Ekonomii Społecznej. W dokumencie tym określono cele 

szczegółowe na lata 2014-2020, w tym stworzenie stabilnej infrastruktury wsparcia ekonomii 

społecznej (cel 5) oraz dostępnego systemu finansowania podmiotów ekonomii społecznej 

(cel 2). W dokumencie tym podkreślono, że dla podmiotów prowadzących zarejestrowaną 

działalność gospodarczą kluczowe jest zagwarantowanie instrumentów finansowych 

umożliwiających rozwój działalności gospodarczej nie tylko w formie dotacji, ale także 

pożyczek oraz poręczeń w celu zwiększenia dostępu do środków finansowych215. 

Z punktu widzenia rozwoju sektora kluczowe jest poznanie jego kondycji. W ostatnich latach 

powstało wiele opracowań i badań na ten temat, które pozwalają na precyzyjne określenie 

potrzeb i barier funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej. W szczególności istotna 

wydaje się diagnoza w zakresie wieku podmiotów, ich kondycji finansowej i poziomu 

zatrudnienia.  

Podmioty ekonomii społecznej w województwie tworzą w większości organizacje działające 

powyżej 10 lat (65%) i dłużej niż 5 do 10 lat (19%). Zdecydowanie młodsze są od nich 

przedsiębiorstwa społeczne, które działają na rynku przeważnie poniżej 2 lat (70%), z czego 

połowa nie ma nawet roku. Najkrócej na rynku funkcjonują spółki non profit, zaś najdłuższą 

historią działalności mogą się pochwalić fundacje. Dostępność do finansowania 

komercyjnego jest jednak ograniczona w obu grupach: w PS ze względu na krótką historię 

finansową, a w przypadku pozostałych podmiotów ze względu na niską aktywność 

działalności gospodarczej. Przedsiębiorstwa społeczne, między innymi z powodu krótkiej 

działalności, wskazują na problem związany z brakiem wyposażenia (parku maszynowego 

 
212 Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2014-2020.  
213 http://www.es.malopolska.pl/sektor-es-w-malopolsce/malopolska-es-w-liczbach  
214 Stan na dzień 22 października 2020 r. Źródło: http://www.es.malopolska.pl/status-przedsiebiorstwa-
spolecznego/lista-malopolskich-przedsiebiorstw-spolecznych  
215 Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2014-2020. Załącznik 
Nr 1 do Uchwały Nr 1417/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19.11.2013 r. 
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czy środków transportu). Pochodną młodego wieku jest też często zgłaszany problem braku 

doświadczenia w prowadzeniu tego typu działalności, co utrudnia płynny rozwój. 

Podmioty sektora zatrudniają już około 18,5 tys. osób na umowę i pracę i 38 tys. na umowy 

cywilnoprawne. Pracownikami przeważnie są kobiety (75% pracowników etatowych). Część 

zatrudnionych stanowią osoby niepełnosprawne (3,6 % z ogółu zatrudnionych, około 

700 osób)216. Duże zróżnicowanie można dostrzec także w zakresie zatrudnienia. Istotną 

grupę stanowią zarówno podmioty niezatrudniające pracowników, jak też takie, które są 

znaczącymi pracodawcami na lokalnym rynku pracy. Istotnym problemem, z jakim borykają 

się przedsiębiorstwa społeczne i spółdzielnie socjalne, jest wysoki wskaźnik rotacji 

pracowników, w szczególności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Badania 

pokazały, że rotacja jest na poziomie 59% w skali roku. Częściowo zjawisko to można 

interpretować pozytywnie jako przejście pracownika na otwarty rynek pracy, jednak badacze 

wskazują także, że może to być efekt utrzymywania zatrudnienia dofinansowanych miejsc 

pracy jedynie w minimalnym wymaganym okresie od pozyskania dotacji. Jak widać, miejsca 

pracy w tych podmiotach nie są trwałe. Część podmiotów korzysta z zatrudnienia 

subsydiowanego. Dotyczy to co trzeciego przedsiębiorstwa społecznego i 13% PES.  

Tylko co czwarty PES zatrudnia osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i stanowią one 

15% ich wszystkich pracowników. Jednak wśród ogółu PES wyróżnia się grupa nakierowana 

na tworzenie miejsc pracy dla osób oddalonych od rynku pracy. W przypadku 

przedsiębiorstw społecznych prawie wszystkie zatrudniały przynajmniej jedną osobę 

w najtrudniejszej sytuacji społeczno-zawodowej, a 60% wszystkich pracowników to osoby 

zagrożone wykluczeniem społecznym. Profil pracowników stanowi problem dla 43% PS, 

w porównaniu z 7% dla ogółu PES 217. 

Sytuacja ekonomiczna podmiotów sektora także jest zróżnicowana. Z danych GUS wynika, że 

co czwarta organizacja szeroko rozumianego sektora non-profit w woj. małopolskim 

osiągnęła minimalny przychód (pon. 10 tys. zł), zaś kwoty powyżej 100 tys. zł osiągnęło około 

30% z nich. Trudności w pozyskiwaniu środków finansowych wg danych GUS dotyczy 3,7 tys. 

wszystkich organizacji w województwie218.  

 
216 Stan na 31.12.2018 r. Dane za: http://www.es.malopolska.pl/sektor-es-w-malopolsce/podmioty-ekonomii-
spolecznej  
217 Monitoring kondycji przedsiębiorstw społecznych i spółdzielni socjalnych w Małopolsce w 2019 roku. Raport 
z X edycji badań. ROPS Kraków. 
218 Działalność stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych, fundacji, społecznych podmiotów 
wyznaniowych oraz samorządu gospodarczego i zawodowego w 2018 r. - wyniki wstępne. Tablice w formacie 
XLSX. 

http://www.es.malopolska.pl/sektor-es-w-malopolsce/podmioty-ekonomii-spolecznej
http://www.es.malopolska.pl/sektor-es-w-malopolsce/podmioty-ekonomii-spolecznej
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Tabela 40. Organizacje sektora non-profit w woj. małopolskim według klasy przychodów 

w 2018 r.  

do 1 tys. zł powyżej 1 tys. zł 
do 10 tys. zł 

powyżej 10 tys. zł 
do 100 tys. zł 

powyżej 100 tys. zł 
do 1 mln zł 

powyżej 1 mln zł 

12,3% 14,4% 43,9% 23,6% 5,8% 

Źródło: Działalność stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych, fundacji, społecznych podmiotów 

wyznaniowych oraz samorządu gospodarczego i zawodowego w 2018 r. – wyniki wstępne. 

Szczegółowe badania, ograniczone do samych przedsiębiorstw społecznych i spółdzielni 

socjalnych w regionie pokazują, że w ich przypadku: 

• 1/3 badanych organizacji nie osiągnęła rocznego przychodu 100 tys. zł (pojedyncze 

organizacje, przeważnie działające poniżej 2 lata na rynku najczęściej deklarowały 

brak przychodów); 

• 1/3 osiągnęła wynik finansowy w granicach 100 tys. zł. do 250 tys. zł; 

• 1/3 odnotowała przychód powyżej 250 tys. zł (przeważnie podmioty działające 

minimum 5 lat).219 

Głównym źródłem finansowania działalności podmiotów reintegracyjnych z sektora 

ekonomii społecznej w Małopolsce, jak i w całym kraju, pozostają środki publiczne, w tym 

dotacje. Aby poprawić kondycję i jakość świadczonych usług, konieczne jest poszerzenie 

możliwości rozwoju działalności ekonomicznej przez te podmioty. Prowadzone analizy 

potwierdzają, że problemy związane z finansowaniem jednostek mają odzwierciedlenie 

w niskich wynagrodzeniach personelu, co z kolei przekłada się na trudności z pozyskaniem 

nowych pracowników. Ostatecznie negatywnie wpływa to na jakość i dostępność 

świadczonych usług reintegracyjnych220. 

Zarówno przedsiębiorstwa społeczne, jak i szerzej ogół PES, oczekują wsparcia w postaci 

dotacji na rozwój swoich działalności. Zadeklarowało tak 72% badanych przez ROPS w 2019 r. 

przedsiębiorstw społecznych i 22% PES. Podobnie granty do 10 tys. zł były przez te podmioty 

wskazywane jako atrakcyjna forma wsparcia, zarówno dla co drugiego PS i połowy PES221. 

Takiej pomocy sektor oczekuje ze strony OWESów działających w regionie222. 

Warto nadmienić, że ostatnie badania sektora, przeprowadzone już w 2020 r. pokazało duży 

negatywny wpływ pandemii COVID – 19 na kondycję PES. I tak jak poprzednie edycje badania 

ROPS pokazywały, że główne bariery rozwojowe wynikają z braku środków czy utrudnień 

 
219 Monitoring kondycji przedsiębiorstw społecznych i spółdzielni socjalnych w Małopolsce w 2019 roku. 

Raport z X edycji badań. 
220 Monitoring kondycji sektora ekonomii społecznej w Małopolsce. Skrócony raport z badań za 2018 r. ROPS w 
Krakowie, 2019 r. 
221 Monitoring kondycji sektora ekonomii społecznej w Małopolsce. Skrócony raport z badań za 2018. 
222 Monitoring kondycji przedsiębiorstw społecznych i spółdzielni socjalnych w Małopolsce w 2019 roku. Raport 
z X edycji badań. 
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prawno-organizacyjnych, to obecnie głównie zła koniunktura i kryzys w wybranych branżach 

mogą poważnie zaszkodzić podmiotom. Szczególnie, że wiele z nich działa w branżach 

obecnie zaliczanych do wysokiego ryzyka (w szczególności gastronomii). Potwierdzają to 

przeprowadzone w ostatnim czasie wywiady. 

3.10.2 Dostępność alternatywnych źródeł wsparcia i dotychczasowa interwencja 

Ogólnie, osią systemu wsparcia ekonomii społecznej w regionie, tak jak i w całym kraju, 

są akredytowane ośrodki wsparcia ekonomii społecznej (OWES), wspierane przez samorząd 

województwa , który dystrybuuje fundusze na projekty ośrodków wsparcia oraz Regionalny 

Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS), który jako jednostka organizacyjna samorządu 

województwa jest odpowiedzialny za koordynację działań na rzecz ekonomii społecznej 

w regionie223. W Małopolsce funkcję OWES pełnią dwa konsorcja zwane Małopolskimi 

Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej. Ich rolę jest wsparcie PS, działania na rzecz 

utworzenia nowych przedsiębiorstw społecznych i pomoc w przekształcaniu PES w PS 

(przeważnie istniejących organizacji pozarządowych, które przy wsparciu OWES rozwijają 

działalność gospodarczą). W 2016 r. skierowano do dofinansowania 5 projektów 

obejmujących 5 subregionów województwa. Realizatorami projektów są dwie akredytowane 

instytucje: Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie, Fundacja 

Gospodarki i Administracji Publicznej oraz ich partnerzy. Łącznie otrzymały one 38 mln zł 

w ramach Działania 9.3 RPO WM 2014-2020 na realizację swoich działań, w tym 

na utworzenie nowych miejsc pracy w takich przedsiębiorstwach, jak i na wsparcie 

pomostowe dla przedsiębiorstw utworzonych w ramach projektu.  

PES mogły wnioskować o dotacje na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach 

społecznych. Maksymalna kwota dotacji na stworzenie jednego miejsca pracy w 

przedsiębiorstwie społecznym wynosiła do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia (około 

23 tys. zł), przy czym maksymalna kwota dotacji dla jednego podmiotu nie mogła być wyższa 

niż 5-krotność pojedynczej dotacji, czyli nie przekraczać 30-krotności przeciętnego 

wynagrodzenia. Dotacja mogła zostać przeznaczana na pokrycie wydatków niezbędnych do 

rozpoczęcia lub prowadzenia działalności w ramach przedsiębiorstwa społecznego w związku 

z utworzeniem miejsca pracy dla osób bezrobotnych i innych osób niepracujących 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Dotację można było przeznaczyć 

także na przekształcenie podmiotu w przedsiębiorstwo społeczne i utworzenie w tym 

przedsiębiorstwie miejsca dla osób bezrobotnych i innych zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. Aby otrzymać wsparcie w postaci dotacji zainteresowane podmioty i osoby 

fizyczne musiały przejść szereg szkoleń i doradztwa oraz przygotować i opisać swój pomysł 

na biznes, który był poddawany ocenie doradcy biznesowego. Ocenie podlegała także 

motywacja i predyspozycje osobowościowe kandydatów. Możliwe było dodatkowo 

uzyskanie finansowego wsparcia pomostowego w maksymalnej kwocie 1850 zł miesięcznie 

 
223 http://www.es.malopolska.pl/sektor-es-w-malopolsce/system-wsparcia-es-w-malopolsce  

http://www.es.malopolska.pl/sektor-es-w-malopolsce/system-wsparcia-es-w-malopolsce
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na jedno utworzone miejsce pracy. W ramach projektów OWESów umożliwiono także PESom 

skorzystanie z mikrograntów w wysokości do 10 tys. zł. Środki te można było przeznaczyć na 

działania w kierunku rozwoju lub poszerzenia oferty działań i usług świadczonych przez PES. 

Dodatkowo, ustawowo uregulowany sposób finansowanie poszczególnych kategorii PES 

reintegracyjnych obejmuje budżet samorządu lokalnego oraz środki Funduszu Pracy, 

a w przypadku warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej dodatkowo 

środki z PFRON. 

W kierunku sektora skierowano także ofertę instrumentów finansowych. Pierwszym takim 

instrumentem uruchomionym ze środków publicznych, dedykowanym podmiotom ekonomii 

społecznej była pożyczka w ramach pilotażowego projektu z Działania 1.4 Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013224. Operatorem tego instrumentu zostało 

Towarzystwo Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (TISE), a nadzór nad jego wdrażaniem 

sprawował BGK jako menedżer funduszu powierniczego. W ramach działania 1.4 PO KL 

do końca 2017 r. udzielono 500 pożyczek o wartości 38,9 mln zł, z czego 47 na kwotę 3,8 mln 

w Małopolsce. Pożyczek udzielano z preferencyjnym oprocentowaniem 0,88% rocznie 

i można je było przeznaczyć na rozwój przedsiębiorstwa społecznego (rozumianego jako 

fundacja lub stowarzyszenie prowadzące działalność gospodarczą, spółdzielnia socjalna, 

spółdzielnia pracy, spółdzielnia inwalidów i niewidomych, kościelna osoba prawna, spółka 

non-profit). Maksymalną zapadalność określono na 5 lat, a wartość nie mogła przekroczyć 

kwoty 100 tys. zł. 

Doświadczenia z opisanego wyżej projektu „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju 

ekonomii społecznej” wykorzystano przy projektowaniu pożyczek dla podmiotów ekonomii 

społecznej w perspektywie programowej 2014-2020. W tym okresie programowania 

pożyczek dla podmiotów ekonomii społecznej udzielano w ramach Działania 2.9 „Rozwój 

ekonomii społecznej” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Ponownie 

menadżerem funduszu funduszy został BGK, a w wyniku przetargu na pośrednika wybrano 

dwóch operatorów tego instrumentu. W Małopolsce rolę tę pełniło TISE. W lipcu 2019 r. 

został rozstrzygnięty przetarg na zarządzanie kolejną edycją obu instrumentów 

pożyczkowych, w wyniku którego ich operatorem pozostało TISE. Pożyczki oferowane przez 

operatorów cieszyły się stosunkowo dużym powodzeniem. Do końca lutego 2020 r. 

udzielono 764 pożyczek o wartości ok. 85,8 mln zł, w tym 63 pożyczki udzielono 50 PES z 

województwa małopolskiego. Ich łączna wartość wyniosła 7,3 mln zł225. Pożyczki są udzielane 

podmiotom ekonomii społecznej (zatrudniającym do 250 osób), czyli spółdzielniom 

socjalnym, organizacjom pozarządowym, spółdzielniom pracy, inwalidów i niewidomych, 

kościelnym osobom prawnym, spółkom non-profit, podmiotom reintegracyjnym (centrom 

 
224 Projekt „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej” (nr POKL.01.04.00-00-
001/12). 
225 Badanie potrzeb finansowych i pozafinansowych w sektorze ekonomii społecznej oraz usług społecznych i 
zdrowotnych. Konsorcjum PAG Uniconsult i IDEA Instytut dla MFiPR, Warszawa kwiecień 2020 r. 
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integracji społecznej, klubom integracji społecznej, zakładom aktywności zawodowej 

i warsztatom terapii zajęciowej). 

PES mogły się ubiegać albo o „Pożyczkę na start” (dla podmiotów funkcjonujących poniżej 

12 miesięcy) lub „Pożyczkę na rozwój” (dla podmiotów o ponadrocznym stażu działania). 

W przypadku wsparcia dla podmiotów działających na rynku krócej niż rok możliwe było 

zaciągnięcie maksymalnie dwóch pożyczek o łącznej wartości nieprzekraczającej 200 tys. zł, 

przy czym jedna z nich musiała być przeznaczona na utworzenie miejsc pracy. W przypadku 

„Pożyczki na rozwój” maksymalna kwota wynosiła 500 tys. zł, a jeden podmiot nie mógł 

zaciągnąć zobowiązania wyższego niż 1 mln zł. Maksymalny okres finansowania został 

określony na 5 lat w przypadku pożyczki na start i 7 lat w przypadku instrumentu 

skierowanego do PES działających ponad rok. W obu przypadkach karencja w spłacie 

wynosiła 6 miesięcy.  

Z przyznanych środków można było zarówno pokryć koszty związane z rozpoczęciem 

działalności, jak też zwiększeniem wartości majątku trwałego, bieżącą działalnością 

przedsiębiorstwa (w tym także pokrycie części kosztów zatrudnienia, administracyjnych i 

zakupu drobnego wyposażenia). Pożyczką na rozwój można było także sfinansować wydatki 

związane z rozszerzeniem działalności, rozpoczęciem nowej lub innej od dotychczas 

prowadzonej działalności, a także tworzenie nowych miejsc pracy i wdrażanie nowych 

rozwiązań technologicznych lub technicznych226.  

Koszty obu instrumentów były znacznie niższe niż dostępna oferta komercyjna. Pośrednik 

finansowy nie pobierał opłat ani prowizji. Oprocentowanie pożyczki do 100 tys. zł (czyli 

wszystkich pożyczek „na start” i części pożyczek „na rozwój”) zostało określone na poziomie 

stopy redyskonta weksli NBP (w listopadzie 2020 r. wynosiła 0,11% ale w latach 

wcześniejszych jej maksymalna wartość osiągała 1,75%). Wysokość oprocentowania można 

było obniżyć, gdy jednym z celów realizowanego przedsięwzięcia było tworzenie nowych 

miejsc pracy. W przypadku deklaracji klienta dotyczącej utworzenia przynajmniej jednego 

miejsca pracy w ramach finansowanego z pożyczki przedsięwzięcia oprocentowanie było 

obniżane do poziomu 0,06% w skali roku.  

Pożyczki powyżej 100 tys. zł były oprocentowane na innych zasadach. Oprocentowanie do 

100 tys. było ustalane tak jak opisane wcześniej, a nadwyżka ponad tę kwotę była 

oprocentowana rynkowo, ale z zastrzeżeniem maksymalnego poziomu 8%. Istniała 

możliwość obniżenia oprocentowania maksymalnie do wysokości stopy redyskonta weksli 

NBP, o ile jednym z celów przedsięwzięcia było stworzenie i utrzymanie nowego miejsca 

pracy. Oprocentowanie wynosiło 0,11%, o ile przedsiębiorca deklarował utworzenie 

odpowiedniej liczby miejsc pracy (np. dla pożyczki 200 tys. zł wymagane było utworzenie 

przynajmniej 2 miejsc pracy, a dla pożyczki 300 tys. zł minimum 3 miejsc pracy). 

 
226 Ulotka TISE https://tise.pl/wp-content/uploads/2019/10/TISE-ulotka-Preferencyjne-po%C5%BCyczki-netto-
3-23102019.pdf  

https://tise.pl/wp-content/uploads/2019/10/TISE-ulotka-Preferencyjne-po%C5%BCyczki-netto-3-23102019.pdf
https://tise.pl/wp-content/uploads/2019/10/TISE-ulotka-Preferencyjne-po%C5%BCyczki-netto-3-23102019.pdf
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Aby otrzymać pożyczkę zainteresowane PES musiały przedstawić wniosek obejmujący m.in. 

uzasadnienie biznesowe swojej inwestycji oraz wykazać realne źródła spłaty zobowiązania. 

Należało także wykazać, w jaki sposób finansowane w ramach pożyczki przedsięwzięcie 

wygeneruje korzyści społeczne. Wymagane było także przedstawienie weksla in blanco 

z deklaracją wekslową (jako podstawowego dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie 

pożyczki) oraz dodatkowo dopuszczano inne formy zabezpieczenia pożyczki, wybrane 

z bogatego katalogu możliwych sposobów zabezpieczeń.  

Ramka 2.  Przykładowa kalkulacja kosztu pożyczki TISE dla PES 

Dla pożyczki w wysokości 100 tys. zł oprocentowanej 0,06% w skali roku, która została udzielona na okres 4 lat 

z 6-miesięczną karencją w spłacie całkowity koszt pożyczki wynosi 126 zł. 

Źródło: Prezentacja oferty pożyczki dla PES na stronie TISE: https://tise.pl/offers/preferencyjne-pozyczki-dla-

podmiotow-ekonomii-spolecznej-es-tise-power   

W czasie epidemii koronawirusa wprowadzono szereg zmian do oferty, zarówno 

w odniesieniu do nowych jak i uprzednio zawartych umów pożyczkowych. Przedłużono 

okres spłaty pożyczki o maksymalnie 12 miesięcy (czyli do 6 i 8 lat), wydłużeniu uległ okres 

karencji w spłacie kapitału o dodatkowe 6 miesięcy dla nowoudzielanych pożyczek oraz 

pożyczek już udzielonych, w których nie rozpoczęła się jeszcze spłata kapitału. Nowe zasady 

wprowadzały możliwość tzw. wakacji kredytowych (zawieszenie spłat do 6 miesięcy) i 

przedłużenia obowiązującego okresu na utworzenie miejsca pracy i jego potwierdzenia także 

o dodatkowe 6 miesięcy. 

Ważną zmianą było też obniżenie oprocentowania pożyczek: 

• w przypadku pożyczek do kwoty 100 tys. zł do poziomu: ½ stopy redyskonta weksli 

NBP, w przypadku gdy jednym z celów realizowanego przedsięwzięcia jest tworzenie 

nowego miejsca pracy, 

• powyżej 100 tys. zł do poziomu: ½ oprocentowania rynkowego i ½ oprocentowania 

obniżonego w związku z utworzeniem miejsca/miejsc pracy. 

Dodatkowo, podmioty w najtrudniejszej sytuacji mogły liczyć na całkowite obniżenie 

oprocentowania (do poziomu 0%). Obniżone oprocentowania przewidziano na okres 

do 12 miesięcy. 

W ofercie TISE znajduje się także pożyczka z gwarancją Europejskiego Funduszu 

Inwestycyjnego w ramach Programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych na lata 

2014-2020 (EU Programme for Employment and Social Innovation – EaSI). Pożyczka może 

być udzielana na okres do 7 lat, w kwocie od 40 tys. do 1,4 mln zł, a jej oprocentowanie 

roczne jest stałe i wynosi 7,2% (RSSO 8,19% dla pożyczki na 100 tys. zł). Dzięki gwarancji 

https://tise.pl/offers/preferencyjne-pozyczki-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej-es-tise-power/
https://tise.pl/offers/preferencyjne-pozyczki-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej-es-tise-power/
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pożyczkobiorca musi przedstawić zabezpieczenia tylko do wysokości połowy wartości 

pożyczki. Reszta jest objęte gwarancją w ramach Programu 227. 

Środki pochodzące ze spłat pożyczek w ramach działania 1.4 PO KL pozwoliły na stworzenie 

ogólnopolskiego Funduszu Gwarancyjnego dla PES. Gwarancji udzielił BGK, a kredyty miały 

być udzielane przez SGB-Bank SA oraz BPS SA oraz wybrane banki spółdzielcze. 

Zainteresowanie instrumentem było jednak bardzo niewielkie (udzielono jednego kredytu 

z gwarancją) i wycofano się z jego dalszego wdrażania, a pozostałe środki miały zostać 

przeznaczone na instrumenty pożyczkowe dla sektora ekonomii społecznej w obszarach 

wykluczonych ze wsparcia unijnego (jak np. pożyczki obrotowe). Wśród przyczyn 

niewielkiego popytu na ten instrument wymienia się ogólnie niską skłonność PES do 

zaciągania kredytów bankowych, a także brak ich zdolności kredytowej, niewystarczającą 

promocję instrumentu oraz tryb udzielania gwarancji 228. 

Innym ciekawym instrumentem jest Social Venture Capital (SVC). To sposób finansowania 

wykorzystujący model venture capital do finansowania inwestycji organizacji 

pozarządowych, przedsiębiorstw społecznych lub działań, które generują znaczący wpływ 

społeczny. SVC może być stosowany jako instrument kapitałowy lub quasi-kapitałowy dzięki 

Funduszowi Kapitałowych Inwestycji Społecznych (Fundusz FKIS), który odpowiada 

za inwestycje. Fundusz FKIS został powołany przez TISE. Jest to innowacyjny program, 

finansowany z POWER oraz środków własnych TISE na który przeznaczono 11,3 mln zł. 

Program będzie realizowany do końca czerwca 2023 r. w miarę dostępności środków. 

Przewidziano w nim dwa instrumenty: dostęp do kapitału i pożyczek podporządkowanych 

(ułatwiających pozyskanie finansowania z innych źródeł) oraz usługi doradcze. Zasięg 

programu jest ogólnopolski i skierowano go do przedsiębiorstw społecznych, które świadczą 

usługi opiekuńcze, tworzą miejsca pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

wspierają procesy usamodzielniania się oraz działają w obszarze ekologii229. Instrument jest 

we wczesnej fazie wdrażania.  

W czasie pandemii COVID-19 uruchomiono dodatkowe instrumenty dla PES. TISE 

uruchomiło także w ostatnim czasie pożyczkę płynnościową (na wydatki bieżące, obrotowe 

lub operacyjne) na wsparcie działalności PES, w szczególności tych dotkniętych negatywnymi 

konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19. Przedsiębiorstwa społeczne 

i podmioty reintegracyjne mogą ubiegać się o pożyczkę do wysokości 25% wartości rocznego 

obrotu (z działalności gospodarczej i/lub odpłatnej), ale nie więcej niż 100 tys. zł. Okres 

spłaty określono na maksymalnie 48 miesięcy przy 12 miesięcznej karencji (udzielane 

do końca 2020 r. ) i do 36 miesięcy przy półrocznej karencji (pożyczki w 2021 r.). 

Oprocentowanie także jest zależne od terminu uruchomienia pożyczki. Te, na które umowy 

 
227 https://tise.pl/offers/pozyczka-tise-easi-na-rozwoj-przedsiebiorstw-spolecznych/  
228 Badania potrzeb finansowych i pozafinansowych w sektorze ekonomii społecznej oraz usług społecznych i 
zdrowotnych. Konsorcjum PAG Uniconsult i IDEA Instytut dla MFiPR, Warszawa kwiecień 2020 r.  
229 https://tise.pl/zrealizowano-pierwsze-w-polsce-inwestycje-typu-social-venture-capital/  

https://tise.pl/offers/pozyczka-tise-easi-na-rozwoj-przedsiebiorstw-spolecznych/
https://tise.pl/zrealizowano-pierwsze-w-polsce-inwestycje-typu-social-venture-capital/
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zostaną podpisane w 2020 r. objęte są oprocentowaniem 0,06%, a w kolejnym roku 

oprocentowanie będzie wynosić połowę stopy redyskonta weksli NBP. Pożyczka może zostać 

częściowo umorzona (do 25% wartości) przy zachowaniu pełnego zatrudnienia230. 

Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej wraz z ROPS i przy wsparciu finansowym fundatora 

- szwajcarskiego przedsiębiorstwa finansowego UBS Business Solutions Poland skierowały 

150 tys. zł na granty dla małopolskich PES (w wysokości do 15 tys. zł na jeden podmiot). 

Pieniądze były przeznaczone na zwiększenie szans na przetrwanie epidemii lub adaptację do 

zmienionej sytuacji po pandemii w powiązaniu z utrzymaniem miejsc pracy oraz na 

zminimalizowanie lub przeciwdziałaniem skutkom epidemii COVID-19 w społeczności 

lokalnej231. TISE również przygotował ofertę na wsparcie PES w celu zapewnienia 

finansowania płynnościowego, w szczególności tym dotkniętych negatywnymi 

konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-1. Celem instrumentu jest poprawa 

płynności finansowej PES. 

3.10.3 Szacunek zapotrzebowania / luki finansowej 

Oszacowanie wielkości luki finansowej dla podmiotów ekonomii społecznej 

przeprowadziliśmy bazując na ogólnopolskim Badaniu potrzeb finansowych i 

pozafinansowych w sektorze ekonomii społecznej oraz usług społecznych i zdrowotnych232. 

To kompleksowe przedsięwzięcie zakończone w połowie 2020 r. dostarcza aktualnych 

danych dotyczących sytuacji sektora w zakresie dostępu do finansowania, planów i potrzeb 

rozwojowych i trudności w dostępie do kapitału. Do wyliczeń posłużyliśmy się taką samą 

metodologią, jak autorzy przywołanego opracowania, ograniczając swoje analizy wyłącznie 

do PES z województwa małopolskiego. Jednym z podstawowych założeń kalkulacji jest 

uwzględnienie w oszacowaniu wyłącznie PES, które osiągnęły przychody w wysokości ponad 

10 tys. zł rocznie, podobnie jak w analogicznym badaniu z 2013 r. Podstawą obliczeń jest 

odniesienie niezrealizowanych wydatków rozwojowych ogólnej populacji PES w badanej 

próbie do populacji tych podmiotów w regionie. Szczegółową kalkulację przedstawia 

poniższa tabela. 

Tabela 41.  Luka oszacowana na podstawie niezrealizowanych wydatków rozwojowych PES 

w województwie małopolskim  

Lp. Wyszczególnienie Wielkość Źródło danych 

1 Odsetek PES, które nie zrealizowały 
zaplanowanych wydatków rozwojowych w 
2019 r. 

46% populacja ogólna PES, 
podmioty o przychodach 
powyżej 10 tys. zł rocznie, n=62 

2 Średnia wartość planowanych, ale 279,5 tys. zł populacja ogólna PES, n=21 

 
230 https://tise.pl/offers/pozyczka-plynnosciowa-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej/  
231 http://mfes.pl/aktualnosci/150-tys-zl-dla-malopolskich-podmiotow-ekonomii-spolecznej-na-walke-z-covid-
19/ oraz Regulamin programu „wESpół wspieramy ekonomię społeczną”. 
232 Badanie potrzeb finansowych i pozafinansowych w sektorze ekonomii społecznej oraz usług społecznych i 
zdrowotnych. Konsorcjum PAG Uniconsult i IDEA Instytut dla MFiPR, Warszawa kwiecień 2020 r. 

https://tise.pl/offers/pozyczka-plynnosciowa-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej/
http://mfes.pl/aktualnosci/150-tys-zl-dla-malopolskich-podmiotow-ekonomii-spolecznej-na-walke-z-covid-19/
http://mfes.pl/aktualnosci/150-tys-zl-dla-malopolskich-podmiotow-ekonomii-spolecznej-na-walke-z-covid-19/
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Lp. Wyszczególnienie Wielkość Źródło danych 

niezrealizowanych 

wydatków rozwojowych w 2019 r.233 

3 Populacja PES ogółem (liczba jednostek) 8 700 Dane ROPS w Krakowie234 

4 Odsetek PES o przychodach ponad 10 tys. zł 
rocznie 

61,2% populacja ogólna PES, n=84 

5 Populacja PES o przychodach ponad 10 tys. 
zł rocznie 

(liczba jednostek) - oszacowanie 

5 386 [poz. 3 x poz. 4] 

6 Odsetek PES ponoszących jakiekolwiek 
wydatki rozwojowe w 2019 

53% populacja ogólna PES, 
podmioty o przychodach 
powyżej 10 tys. zł rocznie. n=62 

7 Populacja PES ponoszących jakiekolwiek 
wydatki 

rozwojowe w 2019 r. - oszacowanie 

2 855 [poz. 5 x poz. 6] 

8 Populacja PES w luce wydatków (wydatki 
niezrealizowane) - oszacowanie 

1 313 [poz. 7 x poz. 1] 

9 Luka niezrealizowanych wydatków rocznie -  

 oszacowanie 

367 mln zł [poz. 8 x poz.2] 

10 Luka przypadająca na PES populacji ogólnej 
- oszacowanie 

42 tys. zł [poz. 9 / poz. 3]; 

11 Luka przypadająca na PES o przychodach 
ponad 10 tys. zł rocznie - oszacowanie 

68 tys. zł [poz. 9 / poz. 5]; 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych i analiz z Badania potrzeb finansowych i pozafinansowych 

w sektorze ekonomii społecznej oraz usług społecznych i zdrowotnych. Konsorcjum PAG Uniconsult i IDEA 

Instytut dla MFiPR, Warszawa kwiecień 2020 r. oraz danych ROPS w Krakowie. 

Lukę dotyczącą niezrealizowanych wydatków należy traktować z ostrożnością, bowiem 

odzwierciedla ona jedynie ogólne plany i bazuje na deklaracjach PES. Jak zaznaczają autorzy 

przywołanego opracowania, można domniemywać, że część z nich była nierealna lub 

częściowo przewartościowana. Ostatecznie należy uznać, że przedstawione szacunki 

określają górną granicę całkowitego wolumenu braków w zakresie finansowania PES. 

W luce wynikającej z niezrealizowanych zaplanowanych wydatków rozwojowych należałoby 

wyodrębnić lukę wynikającą z nieuzyskanego finansowania z instrumentów dłużnych 

(kredytów/pożyczek, o które PES starały się na rynku komercyjnym). Wyliczenia tej dla 

samego województwa małopolskiego jest niemożliwe ze względu na zbyt małą próbę 

podmiotów, które starały się o takie finansowanie. Wśród badanych PES w regionie tylko 

7 wnioskowało o pożyczkę, kredyt lub leasing, z czego 5 otrzymało a pozostałym dwóm 

odmówiono przyznania środków. W całym kraju zaś było 41 przypadków ubiegania się 

 
233 Podobnie jak w badaniu z którego pochodzą dane wsadowe, zdecydowaliśmy się na skorygowanie wartości 
nie uwzględniając kilku sytuacji, w których zaplanowane, ale niezrealizowane wydatki opiewały na kwotę 1 mln 
i więcej.  
234 http://www.es.malopolska.pl/sektor-es-w-malopolsce/malopolska-es-w-liczbach  

http://www.es.malopolska.pl/sektor-es-w-malopolsce/malopolska-es-w-liczbach
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o kredyt lub pożyczkę, z tego 15 przypadków niepowodzenia. Oznacza to, że stosunkowo 

niska luka finansowania dłużnego wynika z bardzo rzadkiego wykorzystywania przez 

populację PES instrumentów dłużnych z rynku komercyjnego. Zaś wszelkie obliczenia 

obarczone są wysokim błędem oszacowania. Z tych powodów nie wliczamy szacunków 

bazujących na tych przypadkach luki finansowej. 

Jednak jak pokazują wyniki badania, w przypadku PES luka wynikająca z nieuzyskanego 

finansowania zwrotnego jest skrajnie mała ze względu na to, że podmioty sporadycznie 

występują o takie wsparcie. Teoretycznie można przyjąć, że podmioty które znalazły się 

w luce niezrealizowanych wydatków (ok. 1,3 tys. podmiotów w woj. małopolskim) 

kierowałyby się do instytucji oferujących finansowanie zwrotne. Zakładając, że ich 

skuteczność w aplikowaniu byłaby zbliżona do średniego poziomu skuteczności 

w pozyskiwaniu kredytów/pożyczek i leasingu odnotowanego w 2019 r. (w przywołanym 

badaniu), wielkość tak oszacowanej luki wyniosłaby ok. 128 mln zł.235 Takie założenie jest 

mało realistyczne, co każe traktować tak oszacowaną lukę jako górną, teoretyczną granicę 

oszacowania. 

Tabela 42.  Podsumowanie luki w sektorze ekonomii społecznej 

Luka niezrealizowanych wydatków rocznie 367 mln zł 

 - w tym luka nieprzyznanego finansowania rocznie  128 mln zł 

Źródło: Opracowanie własne. 

Oszacowana luka dotyczy 2019 r., jako że do tego roku odnosiły się pytania w ankiecie 

CAWI z cytowanego badania. Zatem odnosi się do standardowych warunków rynkowych. 

Szacunki do roku 2030 bazują także na predykcjach zmiany PKB. Dostępne dane pokazują, że 

przewidywana jest niewielka zmienność sytuacji gospodarczej. Częściowo negatywna 

korekta jest już widoczna w prognozie PKB na 2020 r. Nie wiadomo tez jak zmieni się obraz 

sektora silnie dotkniętego skutkami ograniczeń wynikających z COVID-19. Ostatecznie, 

projekcja wartości luki finansowej do roku 2030 została przygotowana przy założeniu, że luka 

finansowa przyjmie taką samą zmienność w czasie jak prognozy PKB Małopolski. 

Zdajemy sobie sprawę z tego, że dostępność finansowania inwestycyjnego i obrotowego się 

zmniejszyła, a potrzeby mogły czasowo wzrosnąć. Trudno szacować na ile uruchomione 

instrumenty pomocowe służące przeciwdziałaniu skutkom pandemii pozwolą 

zminimalizować problemy i z jaką perspektywą czasową spowolnienia należy się liczyć. 

Mamy na względzie ogromne trudności przed jakimi stoi sektor ekonomii społecznej, 

 
235 1,3 tys. podmiotów * 35% odmów * 279 tys. zł średnie zapotrzebowanie. 
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związane z ograniczeniami wywołanymi pandemią COVID-19. Trudno jednak bezpośrednio 

przełożyć je na szacunek wielkości luki w kolejnych latach. 236  

Tabela 43.  Oszacowanie luki nieprzyznanego finansowania do roku 2030 w sektorze 

ekonomii społecznej 

 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

PKB Małopolski 
(nominalne w mld 
zł, prognoza) 

185  184   196   208   220   232   245   259   273   288   303   319  

Zmiana PKB rok 
do roku (2019 – 
bazowy) 

100% 99% 107% 106% 106% 105% 106% 106% 105% 105% 105% 105% 

luka 
niezrealizowanyc
h wydatków 
(w mln zł) 

367  365  389  413  436  460  486  514  542  571  601  633  

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania dla MFiPR i danych GUS. 

3.10.4 Zasadność zastosowania instrumentów finansowych 

Przedstawione w diagnostycznej części tego raportu informacje o rozwoju sektora 

w ostatnich latach wynikają w dużej mierze z dostępnego finansowania publicznego 

(głównie dotacyjnego), a także są pochodną działania całego systemu wsparcia, którego 

osią są działające subregionalnie OWESy. W czasie ograniczonego i słabiej 

skoordynowanego wsparcia w poprzedniej perspektywie finansowej oraz przed nią, sektor 

nie rozwijał się tak dynamicznie. W perspektywie finansowej 2007-2013 fundusze były 

przeznaczone w dużej mierze na tworzenie nowych PES, a po roku 2014 uruchomiono 

instrumenty wspierające istniejące podmioty. Skoncentrowano logikę interwencji na 

tworzeniu nowych miejsc pracy (zarówno w nowych jak i już istniejących podmiotach), 

co można uznać za ogromną zmianę jakościową podejścia. Ważnym akcentem w latach  

2014-2020 było uruchomienie narzędzi ekonomizacji sektora poprzez przekształcanie 

podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne. Zmiany te obserwowano zarówno z perspektywy 

kraju, jak i regionu. Z przeprowadzonego przez ROPS w Krakowie monitoringu kondycji 

przedsiębiorstw społecznych i spółdzielni socjalnych w Małopolsce w 2019 roku wynika, że 

połowa badanych organizacji została utworzona tylko i wyłącznie dzięki środkom publicznym 

pozyskanym przez założycieli na starcie działalności, mniej więcej co piąte PS powstało 

z połączenia środków publicznych i prywatnych, a co trzecie powołało podmiot głównie 

 
236 Prognoza nominalnego PKB Małopolski oparta jest na zakładanej dynamice PKB w Polsce w tym okresie 
przyjętej w badaniu Imapp consulting, IBS, Ocena wpływu realizacji polityki spójności na kształtowanie się 
wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym i regionalnym za pomocą modelu 
EUImpactMOD, Warszawa 2020 
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ze środków prywatnych237. Podmioty sektora w dużej mierze są więc zaznajomione 

ze wsparciem dotacyjnym i częściowo od niego zależne.  

W badaniu MFiPR zweryfikowano, czy i w jaki sposób PES finansują własny rozwój. Ogółem 

na takie wydatki zdecydowało się 42% badanych PES, 2/3 PES które korzystały z pożyczek 

w ramach Działania 2.9 POWER i połowa PES korzystających z usług OWES. Głównie są 

do tego wykorzystywane środki własne podmiotów i dotacje. Nawet wśród PES, które 

skorzystały z dedykowanej pożyczki na rozwój, często wydatki rozwojowe były zmuszone 

finansować w inny sposób.238 Jak wskazywali przedstawiciele sektora z regionu, „fundusze 

często odpowiadają tylko i wyłącznie bieżącym potrzebom, czy bieżącym zapotrzebowaniem 

na finansowanie w krótkiej perspektywie” [IDI]. Nie mają więc charakteru wyraźnie 

rozwojowego.  

Tabela 44.  Źródła finansowania wydatków rozwojowych w 2019 PES z województwa 

małopolskiego 

Źródło wydatków rozwojowych PES ogólne 
(n=84) 

PES korzystające 
z OWES (n=19) 

PES korzystające 
z pożyczek 2.9 POWER 
(n=24) 

Środki własne 31% 42% 54% 

Dotacja pozyskana z OWES 1% 26% 8% 

Inna dotacja (np. FP, PFRON, JST) 20% 16% 8% 

Pożyczka dla PES  2% 0% 13% 

Kredyt lub pożyczka bankowa 2% 1% 4% 

Pożyczka ze środków prywatnych 0% 11% 4% 

inne 11% 5% 4% 

Dane przeliczone do 100% wszystkich PES w danej kategorii, także takich które nie ponosiły wydatków 

rozwojowych. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z CAWI i analiz z Badania potrzeb finansowych 

i pozafinansowych w sektorze ekonomii społecznej oraz usług społecznych i zdrowotnych. 

Zdaniem badanych, dostępne kwoty były zbyt niskie przy zbyt krótkim okresie 

zapadalności by PES mogły zaciągać zobowiązania pozwalające na realne inwestycje 

w rozwój, których spłata będzie rozłożona na raty do udźwignięcia dla PES. A te podmioty 

które potrzebują inwestować (np. w specjalistyczny sprzęt) nie mają dla siebie oferty –

 zarówno wśród pożyczek preferencyjnych, jak i na rynku bankowym z którego znaczna część 

PES jest wykluczona. Przeprowadzone rozmowy potwierdzają, że „[PES] są przedsiębiorcami, 

troszkę inaczej traktowane są przez banki, gorzej, na pewno nie lepiej, nie są 

preferowane.[IDI]” 

Korzystanie z kredytu bankowego jest na bardzo niewielkim poziomie (w granicach błędu 

statystycznego), nawet w porównaniu do udziału firm sektora MŚP korzystających 

 
237 Monitoring kondycji przedsiębiorstw społecznych i spółdzielni socjalnych w Małopolsce w 2019 roku. Raport 
z X edycji badań. 
238 Pożyczka mogła być też zaciągana w innym roku, niż ten o który respondent był pytany. 
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z kredytów bankowych. Dodatkową trudność stanowi konieczność przedstawienia 

zabezpieczeń, a nawet przejście całego procesu weryfikacji podmiotu od strony finansowo-

księgowej. Nie zawsze kompetencje doradczego personelu OWESów były w tym zakresie 

wystarczające, by wesprzeć PES w zakresie procedur bankowych. Kolejną przeszkodą były 

koszty komercyjnych kredytów oraz przekonanie przedstawicieli PES, że i tak nie otrzymaliby 

finasowania. Ci, którzy zdecydowali się na rozmowy z sektorem bankowym potwierdzali, że 

nieraz dyskwalifikowała ich sama forma prawna (nawet przy wystarczających wynikach 

finansowych)239. 

Pożyczki udzielone podmiotom ekonomii społecznej w ramach POWER zostały przez nie 

dobrze wykorzystane. Na podstawie wyników badania ogólnopolskiego można stwierdzić, że 
2/3 odbiorców tych pożyczek rozszerzyło swoją działalność lub poprawiło jakość 

świadczonych usług. Blisko połowa pożyczkobiorców dzięki pożyczce zatrudniła nowych 

pracowników (w tym w co trzecim PES – były to miejsca pracy dla osób zagrożonych 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym). 

Duże uzależnienie sektora od dotacji i ograniczenia w dostępności do kredytów i pożyczek 

(tak bankowych jak i preferencyjnych, na które nałożono szereg ograniczeń) spowodowało 

ograniczone ich wykorzystanie. PES nie mogły zaspokoić swoich większych potrzeb poprzez 

dostępne instrumenty. W kolejnym okresie programowania częściowe ograniczenie wsparcia 

dotacyjnego przy zwiększeniu atrakcyjności pożyczek (mniej ograniczeń, wyższe kwoty, 

możliwe umorzenia) powinno przeciwdziałać opisanym powyżej problemom.  

3.10.5 Propozycja instrumentów finansowych w perspektywie 2021-2027 

Na okres programowania 20121-2027 określono propozycje instrumentów finansowych dla 

sektora ekonomii społecznej w ramach analizy dla MFiPR „Badania potrzeb finansowych 

i pozafinansowych w sektorze ekonomii społecznej oraz usług społecznych i zdrowotnych”. 

Na obecną chwilę nie wiadomo, jaki system realizacji i demarkacja dla tej dziedziny będzie 

obowiązywać w programach nowej perspektywy finansowej. 

Ogólne założenia i rekomendacje przedstawione w przytoczonym raporcie odwołują się 

do wdrażania wsparcia z poziomu programu centralnego (kontynuacji POWER). Mając 

jednak na względzie, że ostateczne rozstrzygnięcia w tym zakresie nie są jeszcze znane, 

przedstawiamy poniżej propozycję instrumentów finansowych dla PES – na start i na rozwój. 

Ich założenia bazują na ofercie w ramach Działania 2.9 POWER, z modyfikacjami 

wynikającymi z przeprowadzonego badania. 

Jedną z takich modyfikacji jest wzrost maksymalnej wartości pożyczki i zapadalności. 

Wyniki badania pokazują, że potrzeby PES nieraz są istotnie wyższe niż obowiązujące limity. 

A ograniczona zdolność kredytowa wymusza rozłożenie spłaty zobowiązania na dłuższy 

okres.  

 
239 Badania potrzeb finansowych i pozafinansowych w sektorze ekonomii społecznej oraz usług społecznych i 
zdrowotnych. S. 67. 
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Kolejną zmianą jest rezygnacja z wymogu osiągnięcia dodatkowej korzyści społecznej. 

Przeprowadzone wywiady pokazały, że wystarczające jest, jeśli PES dzięki pożyczce dalej 

realizujące swoją misję lub utrzymuje zatrudnienie. Uznaliśmy, że jest to wystarczająca 

korzyść społeczna. Rozwój PES i jego stabilizacja finansowa także jest korzyścią społeczną. 

Z naszej perspektywy nie można blokować dostępu do wsparcia dla PES, jeśli plany 

rozwojowe podmiotu zakładają np. zakup drogiego sprzętu, dzięki któremu praca zostanie 

usprawniona lub jakość usług lub towarów podniesiona co pozwoli na utrzymanie 

zatrudnienia, zwłaszcza osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 

Zaproponowaliśmy dodatkowe elementy zachęty dla potencjalnych pożyczkobiorców. 

Ze względu na obecnie bardzo niskie stopy bazowe, obniżenie oprocentowania wydaje się 

niewystarczającym bodźcem do skorzystania z pożyczki. Zwiększenie zainteresowanie może 

przynieść mechanizm obejmujący udział elementu bezzwrotnego w formie umorzenia części 

pożyczki lub dotacji na wydzieloną część projektu. Propozycja obejmuje jego zastosowanie 

w sytuacji zatrudnienia dodatkowych pracowników (w tym osób w szczególnej sytuacji 

na rynku pracy), ekonomizacji NGO i uruchomienie lub rozszerzenie zakresu świadczonych 

usług społecznych bądź zdrowotnych, na które istnieje wysokie zapotrzebowanie przy 

ograniczonej opłacalności ich świadczenia. 

Zaprezentowane parametry pożyczki bazują bezpośrednio na obowiązującej pożyczce 

z POWER Działanie 2.9. Wartość bazowa w kwocie 10 tys. zł pokrywa się z wysokością 

mikrograntów o jakie mogą wnioskować PES. Zakładamy, że potrzebny niższe niż 10 tys. zł 

można zaspokoić w inny sposób niż preferencyjną pożyczką. Obecnie pożyczka na start może 

wynieść do 100 tys. zł a każdy PES może zaciągnąć więcej zobowiązań na maksymalna kwotę 

200 tys. zł. Obowiązująca maksymalna kwota dla pojedynczej pożyczki na rozwój to aktualnie 

pół miliona złotych (łącznie do 1 mln na PES). Mamy sygnały pochodzące z wywiadów 

jakościowych, że w pojedynczych przypadkach kwoty te są niewystarczające dla prowadzenia 

dużych inwestycji o istotnym wpływie społecznym. Zakup np. specjalistycznego sprzętu 

nieraz nie mieści się w granicach obowiązujących kwot. Stąd nasze propozycje ich istotnego 

zwiększenia. Ze względu na trudną sytuację gospodarczą i czasochłonny proces realizacji 

inwestycji proponujemy wydłużenie okresu karencji z 6 do 12 miesięcy. Podobny argument 

służy do podniesienia dopuszczalnej szkodowości o 10 p. proc. dla każdej pożyczki 

(analogiczna propozycja znalazła się w raporcie MFiPR). Z uwagi na zaproponowaną wysoką 

maksymalną wartość pożyczki konieczne jest wydłużenie okresu zapadalności. W badaniu dla 

MFiPR proponowane okresy wynosiły odpowiednio 7 i 10 lat (odpowiednio pożyczka na start 

i na rozwój) względem obowiązujących 5 i 7 lat. My sugerujemy korektę w górę w stosunku 

do pożyczki na rozwój na 15 lat aby duże inwestycje mogły realizować także średnie PES, nie 

obciążając znacznie swoich budżetów wysokimi ratami miesięcznymi. Wartość przeciętna 

udzielonych pożyczek z POWER dla PES w regionie wynosiła 115 tys. zł. Na potrzeby 

szacunków przyjęliśmy połowę tej kwoty jako średnią wartość dla pożyczki na start i 170% w 

przypadku pożyczki na rozwój. W Małopolsce udzielono pożyczki 50 PES tylko w ramach 
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samego POWER. Popularyzacja tego instrumentu i komponent bezzwrotny powinny 

zwiększyć zainteresowanie instrumentem. Liczymy na czterokrotne zwiększenie 

zainteresowania. Pozostałe kalkulacje są pochodną tych założeń. 

Tabela 45.  Fiszka pożyczki dla PES na start 

CP4 Pożyczki dla PES na start  

Cel instrumentu:  Zmniejszenie luki finansowej oraz efekt zachęty do realizacji 

projektów inwestycyjnych przez młode podmioty ekonomii 

społecznej; ekonomizacja PES. 

Wielkość 

jednostkowej 

transakcji  

Od:  Do:  Ew. karencja Zapadalność:  

10 tys. zł. 500 tys. zł  Do 12 

miesięcy w 

spłacie rat 

kapitałowych 

max. 7 lat 

Finanse i wskaźniki 

Planowane do udzielenia pożyczki:  100  

Przeciętna pożyczka:  60 tys. zł 

Alokacja na IF (wkład RPO WM):  5,36 mln zł  

Przybliżone koszty zarządzania (zakładamy 

szacunkowo 8%kwoty wkładu RPO WM) 

428,6 tys. zł  

Razem alokacja RPO na IF (bez wkładu własnego 

pośrednika finansowego): 

5,79 mln zł  

Razem alokacja RPO na IF (z wkładem własnym 

pośrednika finansowego): 

6,43 mln zł 

Razem alokacja RPO na IF (bez kosztów 

zarządzania): 

6 mln zł  

Typy finansowanych projektów i ew. demarkacja ze wsparciem bezzwrotnym 

Wszelkie projekty inwestycyjne i rozwojowe. 

Możliwość sfinansowania wydatków obrotowych do 

wysokości 50% kwoty pożyczki. 

Koszty związane z rozpoczęciem działalności, jak 

też zwiększeniem wartości majątku trwałego, 

bieżącą działalnością przedsiębiorstwa (w tym 

także pokrycie części kosztów zatrudnienia, 

administracyjnych i zakupu drobnego 

wyposażenia).  

Preferencje i grupa docelowa 

Odbiorcy ostateczni: Działające do 12 miesięcy: PES reintegracyjne i 

przedsiębiorstwa społeczne, spółdzielnie socjalne, 

NGO (w celu ekonomizacji działalności) 

Oprocentowanie i inne opłaty: W wysokości stopy redyskonta weksli NBP (w 

listopadzie 2020 r. wynosiła 0,11%)240, brak innych 

opłat 

Zabezpieczenia: Możliwie małe wymagania, możliwość skorzystania 

z gwarancji i poręczeń z programów krajowych 

 
240 Alternatywnie do 50% odpowiedniej stopy referencyjnej KE. 



 

 

  197 

 

CP4 Pożyczki dla PES na start  

Inne wymogi i preferencje: • uproszczona dokumentacja przeznaczenia 

pożyczki; 30% wkładu pośrednika 

finansowego (o ile nie uda się zapewnić 

korzystniejszych rozwiązań). 

• Dopuszczalny limit szkodowości 40%. 

Udział elementu bezzwrotnego w formie 

umorzenia części pożyczki lub dotacji na 

wydzieloną część projektu udzielanej przez PF 

• Bazowo przyjęty przelicznik (do decyzji IZ) 

za każde nowe miejsce pracy, ale nie 

więcej niż,  

• Wyższy niż bazowy przelicznik za każde 

miejsce pracy dla osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

Sugerujemy także przyjęcie maksymalnych wartości 

kwotowych komponentu bezzwrotnego.  

Ekonomizacja NGO: do 15%  

Uruchomienie lub rozszerzenie zakresu 

świadczonych usług społecznych bądź 

zdrowotnych: do 15% 

Kryteria wyboru projektów: brak specyficznych kryteriów 

Wskaźniki produktu 

Dobór wskaźników wynika z ich adekwatności do typów projektów finansowanych za pomocą danego 

instrumentu, a także adekwatności do danego celu szczegółowego.  

W przypadku oszacowania wartości wskaźników kierowaliśmy się przede wszystkim doświadczeniami we 

wdrażaniu zbliżonych instrumentów finansowych. Staraliśmy się też szacować wartość wskaźników 

ostrożnie (konserwatywnie). 

Zakładamy, że pożyczka na start może być zaciągnięta tylko raz (w przeciwieństwie do pożyczki na rozwój). 

W przypadku wskaźnika Enterprises supported (of which: micro, small, medium, large) dla Celu 4 wlicza się 

przedsiębiorstwa społeczne. Trudno przewidzieć jaka część PES będzie posiadała ten status. Przyjęliśmy, że 

będzie to 30% bazując na danych z POKL i POWER. W ramach Działania 1.4 PO KL same spółdzielnie 

socjalne odpowiadały za 46% ogólnej wartości udzielonych pożyczek. W przypadku Działania 2.9 POWER 

40% ogółu udzielonych pożyczek trafiło do spółdzielni socjalnych i spółek z o.o. 

Wskaźnik nowych przedsiębiorstw dotyczy firm o okresie działania poniżej 3 lat, a więc z definicji wszystkie 

przedsiębiorstwa społeczne korzystające z tego instrumentu powinny go spełnić. 

Wskaźnik: Wartość docelowa: 

Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych 

wsparciem (sztuki) 

100 

Enterprises supported (of which: micro, small, 

medium, large)/ Liczba objętych wsparciem mikro-, 

małych i średnich przedsiębiorstw (w tym 

spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) 

(przedsiębiorstwa) 

30 

Enterprises supported by financial instruments 30 

New enterprises supported 30 
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CP4 Pożyczki dla PES na start  

Wskaźniki rezultatu 

Założenia i komentarze: Liczba firm nadal istniejących w rok od udzielenia wsparcia bazuje na wskaźniku 

produktu Enterprises supported by financial instruments. Zakładamy, że ich przeżywalność w tym czasie 

powinna wynosić 80%. Należy mieć na względzie, że będą to podmioty, które przeszły pozytywnie badanie 

zdolności kredytowej, prawdopodobnie także biznesplanów i weryfikację sytuacji finansowej. W przypadku 

tworzenia nowych miejsc pracy zachowawczo oszacowaliśmy, że 20% pożyczkobiorców z tej kategorii 

utworzy przynajmniej 1 miejsce pracy. Biorąc pod uwagę niepewność gospodarczą, w szczególności PES, 

szacujemy te dane z dużą zachowawczością. Ostatecznie dużo zależy też od sposobu premiowania 

tworzenia miejsc pracy. Proponujemy zastosowanie także wskaźnika mierzącego powstałe miejsca pracy z 

w ogóle wspartych PES (nie tylko PS). Tutaj także, z braku danych dotyczących tego typu wsparcia 

pożyczkowego i jego konsekwencji dla tworzenia miejsc pracy, proponujemy analogiczne zachowawcze 

podejście do określenia wartości docelowej tego miernika. Jedyne dostępne dane mówią o utworzeniu 500 

miejsc pracy w regionie do końca 2019 r. dzięki wsparciu OWES, ale to w dużej mierze uwzględnia wsparcie 

dotacyjne bezpośrednio na ten cel. Trudno więc wykorzystać te dane do szacunków w przypadku pożyczek. 

Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych 

(sztuki) 

6 

Liczba miejsc pracy utworzonych w podmiotach ekonomii społecznej 

(sztuki) 

20 

New enterprises surviving in the market 20 

Dźwignia (efekt mnożnikowy):* 1,11 

Wartość dodana 1,22  

Źródło: Opracowanie własne. 

Tabela 46.  Fiszka pożyczki dla PES na rozwój 

CP4 Pożyczki dla PES na rozwój  

Cel instrumentu:  Zmniejszenie luki finansowej oraz efekt zachęty do realizacji 

projektów inwestycyjnych przez młode podmioty ekonomii 

społecznej; ekonomizacja PES. 

Wielkość 

jednostkowej 

transakcji  

Od:  Do:  Ew. karencja Zapadalność:  

10 tys. zł. 1,5 mln zł  Do 12 

miesięcy w 

spłacie rat 

kapitałowych 

max. 15 lat 

Finanse i wskaźniki 

Planowane do udzielenia pożyczki:  100  

Przeciętna pożyczka:  200 tys. zł  

Alokacja na IF (wkład RPO WM):  17,86 mln zł  

Przybliżone koszty zarządzania (zakładamy 

szacunkowo 8%kwoty wkładu RPO WM) 

1,43 mln zł  

Razem alokacja RPO na IF (bez wkładu własnego 

pośrednika finansowego): 

19,29 mln zł  

Razem alokacja RPO na IF (z wkładem własnym 

pośrednika finansowego): 

21,43 mln zł  
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CP4 Pożyczki dla PES na rozwój  

Razem alokacja RPO na IF (bez kosztów 

zarządzania): 

20 mln zł  

Typy finansowanych projektów i ew. demarkacja ze wsparciem bezzwrotnym 

Wszelkie projekty inwestycyjne i rozwojowe. 

Możliwość sfinansowania wydatków obrotowych 

zgodnie z wytycznymi KE. 

Koszty związane ze zwiększeniem wartości majątku 

trwałego, wydatki związane z rozszerzeniem 

działalności, rozpoczęciem nowej lub innej od 

dotychczas prowadzonej działalności, a także 

tworzenie nowych miejsc pracy i wdrażanie 

nowych rozwiązań technologicznych lub 

technicznych, bieżącą działalnością 

przedsiębiorstwa (w tym także pokrycie części 

kosztów zatrudnienia, administracyjnych i zakupu 

drobnego wyposażenia). 

Preferencje i grupa docelowa 

Odbiorcy ostateczni: Działające powyżej 12 miesięcy: PES reintegracyjne 

i przedsiębiorstw społeczne, spółdzielnie socjalne, 

NGO (w celu ekonomizacji działalności) 

Oprocentowanie i inne opłaty: W wysokości stopy redyskonta weksli NBP (w 

listopadzie 2020 r. wynosiła 0,11%)241, brak innych 

opłat 

Zabezpieczenia: możliwie małe wymagania, możliwość skorzystania 

z gwarancji i poręczeń z programów krajowych 

Inne wymogi i preferencje: • Uproszczona dokumentacja przeznaczenia 

pożyczki; 30% wkładu pośrednika 

finansowego (o ile nie uda się zapewnić 

korzystniejszych rozwiązań). 

• Dopuszczalny limit szkodowości 40%. 

Udział elementu bezzwrotnego w formie 

umorzenia części pożyczki lub dotacji na 

wydzieloną część projektu udzielanej przez PF 

• Bazowo przyjęty przelicznik (do decyzji IZ) 

za każde nowe miejsce pracy;  

• Wyższy niż bazowy przelicznik za każde 

miejsce pracy dla osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; 

Sugerujemy także przyjęcie maksymalnych wartości 

kwotowych komponentu bezzwrotnego.  

Ekonomizacja NGO: do 15%  

Uruchomienie lub rozszerzenie zakresu 

świadczonych usług społecznych bądź 

zdrowotnych: do 15% 

Kryteria wyboru projektów: brak specyficznych kryteriów 

Wskaźniki produktu 

 
241 Alternatywnie do 50% odpowiedniej stopy referencyjnej KE. 
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CP4 Pożyczki dla PES na rozwój  

Założenia i komentarze: 

Dobór wskaźników wynika z ich adekwatności do typów projektów finansowanych za pomocą danego 

instrumentu, a także adekwatności do danego celu szczegółowego.  

W przypadku oszacowania wartości wskaźników kierowaliśmy się przede wszystkim doświadczeniami we 

wdrażaniu zbliżonych instrumentów finansowych. Staraliśmy się też szacować wartość wskaźników 

ostrożnie. 

Zakładamy, że pożyczka na rozwój może być zaciągnięta więcej niż raz (w przeciwieństwie do pożyczki na 

start). Dlatego liczba PES objętych wsparciem jest niższa, niż liczba pożyczek.  

W przypadku wskaźnika Enterprises supported (of which: micro, small, medium, large) dla Celu 4 wlicza się 

przedsiębiorstwa społeczne. Trudno przewidzieć jaka część PES będzie posiadała ten status. Przyjęliśmy, że 

będzie to około 40%.  

Wskaźnik: Wartość docelowa: 

Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych 

wsparciem (sztuki) 

70 

Enterprises supported (of which: micro, small, 

medium, large) 

30 

Enterprises supported by financial instruments 30 

Wskaźniki rezultatu 

Założenia i komentarze: W przypadku tworzenia nowych miejsc pracy zachowawczo oszacowaliśmy, że 

30% pożyczkobiorców z tej kategorii utworzy przynajmniej 1 miejsce pracy (więcej, niż w przypadku 

pożyczki na start). Biorąc pod uwagę niepewność gospodarczą, w szczególności PES, szacujemy te dane z 

dużą zachowawczością. Ostatecznie dużo zależy też od sposobu premiowania tworzenia miejsc pracy. 

Podobnie jak w przypadku pożyczki na start dla PES, proponujemy zastosowanie także wskaźnika 

mierzącego powstałe miejsca pracy z w ogóle wspartych PES (nie tylko PS). Tutaj także, z braku danych 

dotyczących tego typu wsparcia pożyczkowego i jego efektów w tworzeniu miejsc pracy, proponujemy 

analogiczne zachowawcze podejście do określenia wartości docelowej tego miernika. Jedyne dostępne 

dane mówią o utworzeniu 500 miejsc pracy w regionie do końca 2019 r. dzięki wsparciu OWES, ale to w 

dużej mierze uwzględnia wsparcie dotacyjne bezpośrednio na ten cel. Trudno więc wykorzystać te dane do 

szacunków w przypadku pożyczek. 

Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach 

społecznych (sztuki) 

9 

Liczba miejsc pracy utworzonych w podmiotach ekonomii 

społecznej (sztuki) 

21 

Dźwignia (efekt mnożnikowy):* 1,11 

Wartość dodana 1,22  

Źródło: Opracowanie własne  
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4 Analiza potencjalnych barier w aplikowaniu i we wdrażaniu projektów 

wspieranych za pomocą IF 

Kwestie barier w aplikowaniu o wsparcie i we wdrażaniu projektów analizowaliśmy już 

częściowo w ramach raportu przygotowanego w ramach komponentu 1 niniejszego badania. 

Teraz jednak analizujemy je przede wszystkim pod kątem instrumentów finansowych, 

mających być stosowanych w ramach RPO WM 2021-2027, mając też na względzie działania, 

mające na celu minimalizację tych barier. Analizowane bariery podzieliśmy na bariery 

po stronie osób i instytucji, mających korzystać z oferowanego finansowania oraz bariery 

po stronie instytucji wdrażających instrumenty finansowe: IZ RPO WM, menedżera/ów 

funduszu/y funduszy oraz pośredników finansowych.  

Bariery po stronie (potencjalnych) ostatecznych odbiorców 

Stosunkowo istotną, „pierwotną” barierą po stronie ostatecznych odbiorców może być brak 

precyzyjnych i łatwo dostępnych informacji o aktualnej ofercie instrumentów finansowych. 

Chociaż podstawowe informacje o finansowaniu w okresie 2014-2020 były dostępne 

zarówno na wydzielonej podstronie internetowej BGK242, jak i na odpowiedniej podstronie 

UMWM243, to z prowadzonych wywiadów wynikało, że dostępność informacji o ofercie IF 

była oceniana w sposób zróżnicowany; część badanych wskazywała, że informacje zawarte 

na przykład na stronie BGK bywały nieaktualne. Warto zresztą pamiętać, że w przypadku 

instrumentów finansowych brak jest jednego bardzo ważnego kanału informacyjnego, 

z którym mamy do czynienia w przypadku dotacji, to jest firm doradczych piszących 

wnioski o dotacje, które w poszukiwaniu klientów i zarobku docierają do bardzo wielu 

firm. Taka sytuacja nie występuje, co do zasady, w przypadku instrumentów finansowych, 

stąd też odpowiednie działania informacyjno-promocyjne są naszym zdaniem bardzo ważne 

(odpowiednie rekomendacje przedstawiliśmy w raporcie cząstkowym z badania). 

Dodatkowo, pewnym wyzwaniem może też być precyzja i szczegółowość informacji 

o bardziej złożonych instrumentach, takich jak pożyczki na cele związane z efektywnością 

energetyczną (minimalny efekt projektu i sposoby jego mierzenia). Ta kwestia może zyskać 

na znaczeniu w ramach RPO WM 2021-2027, szczególnie w sytuacji pojawienia się 

instrumentów łączących finansowanie zwrotne z bezzwrotnym, dodatkowo bardzo ważną 

kwestią mogą się okazać konsekwencje związane z przepisami o pomocy publicznej. 

Jak wykazało badanie przeprowadzone w ramach Komponentu 1, największa grupa 

pożyczkobiorców w ramach poddziałań 3.4.1 i 3.4.2 (40%) dowiadywała się o dostępności 

tego instrumentu od rodziny, znajomych, czy partnerów biznesowych. Ze stron 

 
242 https://www.bgk.pl/pozyczki-unijne/oferta-pozyczek-unijnych/pr-malopolskie-43/ 
243 https://www.rpo.malopolska.pl/o-programie/poznaj-zasady-dzialania-programu/instrumenty-finansowe-
alternatywa-dla-dotacji  

https://www.bgk.pl/pozyczki-unijne/oferta-pozyczek-unijnych/pr-malopolskie-43/
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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internetowych pośredników finansowych skorzystało 14% badanych, ze strony UMWM 10%, 

a ze strony BGK 5%244.  

Z całą pewnością warto doskonalić zasady promocji instrumentów finansowych (oczywiście 

duże znaczenie będzie miało to czy, podobnie jak obecnie funkcję menedżera funduszy 

pełnić będzie BGK, czy też sytuacja będzie bardziej zróżnicowana). W szczególności warto 

naszym zdaniem: 

• Opracować (o ile tego typu instrumenty będą ostatecznie wdrażane) mini-

poradnik dotyczący zasad i konsekwencji łączenia finansowania w formie 

zwrotnej i bezzwrotnej zarówno dla pośredników finansowych, jak i 

ostatecznych odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych 

z pomocą publiczną, a także trwałością wsparcia (a raczej brakiem tego 

wymogu245). Za opracowanie takiego poradnik powinna odpowiadać Instytucja 

Koordynująca Regionalne Programy Operacyjne. 

• Niezależnie od strony internetowej prowadzonej przez menedżera funduszu 

funduszy, kontynuować funkcjonowanie oddzielnej podstrony w ramach strony 

RPO WM, ewentualnie rozbudowując ją nieco: na przykład zawieszając 

wspomniany mini – podręcznik, czy też uzupełniając o sekcję FAQ (często 

zadawanych pytań). 

• Rozważyć dla najbardziej niszowych i najtrudniejszych instrumentów (szczególnie 

tych bez udziału wspomagającej dotacji) wprowadzenie dodatkowego 

wynagrodzenia dla pośredników na działania promocyjne w formie 

tzw. kosztów podlegających zwrotowi246. Tylko takie rozwiązanie, mimo, że jest 

dość obciążające dla pośredników finansowych, menedżera funduszu 

powierniczego i IZ RPO WM, powinno pozwolić na dotarcie do znacznie większej 

grupy zainteresowanych.  

• Dokonać analizy zarówno stron internetowych, jak i ewentualnych opracowań 

(np. ww. mini-poradnik) pod kątem prostoty i zrozumiałości używanego języka. 

Z naszych doświadczeń wynika, że niestety stosowane są skomplikowane 

i niezbyt jasne pojęcia, a układ informacji bywa niezbyt przejrzysty. 

Znaczącym wyzwaniem może też być brak odpowiednich zabezpieczeń. 62% badanych 

pożyczkobiorców w ramach poddziałań 3.4.1 i 3.4.2 wskazywało, że zasadne byłoby 

obniżenie wymogów, dotyczących wymaganych zabezpieczeń, wątek ten był też stosunkowo 

często poruszany przez nieskutecznych pożyczkobiorców jako powód nieotrzymania 

pożyczki. Niestety, kwestia ta jest bardzo trudna do rozwiązania, gdyż sytuacje 

 
244 W odpowiedzi na pytanie można było wskazać więcej niż jedno źródło informacji. 
245 Dla instrumentów bezzwrotnych oferowanych przez pośrednika finansowego w połączeniu z instrumentami 
finansowymi, zgodnie z projektami odpowiednich rozporządzeń, wymóg trwałości wsparcia nie ma być 
stosowany. 
246 Taka kategoria była powszechnie stosowana w okresie wdrażania programu PHARE jako tzw. reimbursables. 
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poszczególnych pożyczkobiorców mogą być zasadniczo różne, z kolei administracyjne 

obniżanie wymogów dotyczących zabezpieczeń (tak jak miało to miejsce w przypadku 

pożyczki płynnościowej) wydaje się dość kontrowersyjne i może prowadzić do znaczącego 

pogorszenia jakości portfela udzielanych pożyczek. 

Minimalizację znaczenia tego problemu można osiągnąć za pomocą trzech instrumentów: 

podwyższania maksymalnej dopuszczalnej szkodowości (co powinno skłaniać 

pożyczkodawców do podejmowania nieco większego ryzyka), obniżania udziału własnego 

pożyczkodawców, a wreszcie (co może być nieco kontrowersyjnym pomysłem) 

uruchomienia poręczeń portfelowych pożyczek dla wybranej grupy firm (na przykład dla 

młodych firm dla 2 lub 3 lat działalności) na bazie zarządzanych przez Małopolski Fundusz 

Rozwoju środków pochodzących z RPO WM 2007-2013 i 2014-2020. Wszystkie te 

rozwiązania wydają nam się co najmniej godne rozważenia, będziemy o nich jeszcze pisać 

w dalszej części raportu. 

Bariery po stronie pośredników finansowych i innych instytucji zaangażowanych 

we wdrażanie  

Także po stronie pośredników finansowych i innych instytucji zaangażowanych w wdrażanie 

instrumentów finansowych występowały rozmaite bariery, związane z wdrażaniem 

instrumentów finansowych. Do najważniejszych barier należał brak odpowiednich środków 

w celu wniesienia wymaganego wkładu własnego. Naturalnie, znaczenie tej bariery będzie 

zależało od tego, jaki będzie wymagany jego poziom (przy czym warto przypomnieć, że jest 

on wyznaczony na poziomie całej osi priorytetowej programu operacyjnego) oraz czy 

(w przeciwieństwie do okresu 2014-2020) będzie możliwe wnoszenie wkładu krajowego 

na poziomie ostatecznego odbiorcy. Jak pisaliśmy, przyjęliśmy wysokość wkładu krajowego 

na poziomie 10%, co powinno być w miarę akceptowalne dla większości pośredników 

finansowych, naturalnie wiele zależy od konkretnych rozwiązań, dotyczących rozliczania 

wkładu krajowego na poziomie danej osi priorytetowej. Znaczenie tego problemu jest 

oczywiście mocno uzależnione od tego, jakie będą alokacje na poszczególne instrumenty i 

jakie będą w związku z tym wymagane udziały własne. O ile tylko udział własny będzie 

wymagany i będzie wyższy od symbolicznego (typu 1-2%), to celowe będzie ponowne 

uruchomienie (o czym wspominaliśmy w raporcie cząstkowym) pożyczek na wkład własny, 

udzielanych przez Małopolski Fundusz Rozwoju. Dodatkowo (o czym też pisaliśmy) zasadne 

będzie stworzenie mechanizmów, pozwalających na rynkowe wynagradzanie wkładu 

własnego. 

Bardzo trudno powiedzieć, czy we wdrażanie instrumentów finansowych będą się włączały, 

w większym niż dotąd stopniu, banki. Jak wspominaliśmy, recesja związana z pandemią 

COVID-19 jest także znaczącym zagrożeniem dla banków, z drugiej zaś strony w okresie 

niskich stóp procentowych i spadku popytu na kredyt mogą one poszukiwać innych źródeł 

zarobku. Z punktu widzenia banków jednak zawsze bardzo znaczącym wyzwaniem będzie 
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regionalizacja wsparcia247, a także ograniczone poziomy alokacji na poszczególne 

instrumenty. Bardzo ważną kwestią (zresztą nie tylko dla banków, ale one będą na pewno 

szczególnie na nią wyczulone) jest też stałość reguł współpracy z menedżerem funduszu 

funduszy i nie narzucanie w trakcie realizacji projektów kolejnych obowiązków. Niestety, 

doświadczenia okresu 2014-2020 wskazują, że tego typu sytuacje są raczej normą, niż 

wyjątkiem (np. rozbudowywania obowiązków sprawozdawczych za pośrednictwem systemu 

POIF, czy też wakacje kredytowe w związku z pandemią COVID-19). Tego typu podejście 

z całą pewnością nie będzie zachęcać banków do pełnienia roli pośrednika finansowego. Stąd 

też wydaje się, że należy minimalizować zakres sprawozdawczości, a zmian dokonywać tylko 

w absolutnie niezbędnych sytuacjach, dodatkowo zaś (o czym pisaliśmy w raporcie 

cząstkowym) usprawniając działanie systemu POIF.  

Stosunkowo ważną kwestią jest też, w trakcie realizacji projektów przez poszczególnych 

pośredników finansowych, utrzymywanie odpowiedniej płynności finansowej na poziomie 

pośredników, w celu utrzymywania stałej dostępności pożyczek aż do momentu 

wyczerpania alokacji. Z punktu widzenia pośrednika finansowego opóźnienia 

w przekazywaniu kolejnych transz finansowania są bardzo niekorzystne (jak to niestety 

niekiedy miało miejsce w okresie 2014-2020), jeżeli w rezultacie w określonych momentach 

czasowych pośrednik nie dysponuje środkami finansowymi w celu udzielania kolejnych 

pożyczek i musi „odsyłać” potencjalnych pożyczkobiorców. Wielką przewagą instrumentów 

zwrotnych finansowanych ze środków europejskich, w stosunku do dotacji, jest bowiem to, 

że – co do zasady – są one dostępne w długim okresie czasu, przeważnie nawet przez rok lub 

dwa lata, a nie tylko w momencie ogłoszenia danego konkursu, tak jak wiele dotacji248. 

Dodatkowo, inaczej niż w przypadku dotacji, w zasadzie każdy kto spełnia warunki formalne, 

legitymuje się zdolnością do spłaty zobowiązania i jest w stanie przedstawić odpowiednie 

zabezpieczenia, powinien otrzymać finansowanie.   

 
247 Olbrzymia większość struktur regionalnych banków sieciowych jest oparta na innym podziale niż na 
województwa, ponadto dostosowywanie systemów informatycznych tylko pod kątem klientów z jednego 
regionu jest poważnym i kosztownym wyzwaniem. 
248 Chociaż trzeba przyznać, że w okresie 2014-2020 pojawiało się wsparcie w formie dotacji, o które w zasadzie 
można się było ubiegać przez długie okresy (np. Poddziałanie 1.1.1 PO IR – Szybka Ścieżka) – wymagało to 
jednak organizacji wielu częstych konkursów i odpowiednio wysokiej alokacji finansowej. 
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5 Ocena zasadności i możliwości łączenia wsparcia IF z finansowaniem 

bezzwrotnym 

W okresie 2021-2027 znacznie łatwiejsze powinno być łączenie wsparcia w formie 

instrumentów finansowych ze wsparciem w formie bezzwrotnej (dotacyjnej), dzięki 

regulacjom ułatwiającym łączenie wsparcia udzielanego w formie zwrotnej i bezzwrotnej. 

W okresie 2014-2020 łączenie wsparcia teoretycznie też było możliwe, jednakże 

operacyjnie (poza niewielkimi wyjątkami) było to bardzo trudne. Mianowicie, kluczowe 

było, aby finansowanie w sposób zwrotny i bezzwrotny dotyczyło oddzielnych wydatków 

kwalifikowalnych (reguła ta będzie obowiązywać także w okresie 2021-2027, ale ze 

względów instytucjonalnych jej realizacja będzie łatwiejsza). Faktycznie jednak prawie 

niespotykane były instrumenty łączące element zwrotny i bezzwrotny w ramach jednego 

działania/poddziałania. Jednym z nielicznych przykładów jest Fundusz Gwarancyjny POIR 

(gwarancje były oferowane przez BGK pod nazwą Gwarancja Biznes Max) w ramach którego 

gwarancja kredytu była połączona z dotacją na spłatę odsetek od objętego gwarancją 

kredytu; w tym przypadku jednak nie pojawiała się konieczność kontroli rozdzielności 

kosztów kwalifikowalnych, gdyż była ona zapewniona przez samą naturę instrumentu – 

gwarancje dotyczyły wyłącznie kapitału kredytu, nie obejmowały natomiast odsetek. 

Zasadniczym powodem było to, że pośrednicy finansowi (poza wspomnianymi dopłatami do 

odsetek) nie mogli oferować wsparcia bezzwrotnego, a finansowanie tego samego projektu 

w formie zwrotnej i bezzwrotnej, choć teoretycznie możliwe było praktyczne niewykonalne; 

kluczowe byłoby bowiem badanie, czy finansowane ze pomocą obu form wsparcia wydatki 

nie nakładają się na siebie249.  

W okresie 2014-2020 na niewielką skalę funkcjonował też specyficzny instrument 

tzw. pomocy zwrotnej (oddzielna forma pomocy), mający charakter instrumentu łączącego 

finansowanie zwrotne z bezzwrotnym. Najczęściej funkcjonował on w formie pożyczek 

podlegających (po spełnieniu odpowiednich warunków) częściowemu umorzeniu250.  

 
249 To zaś wobec braku odpowiednich wydatków w jednolitym systemie informatycznym nie było realne. 
Dodatkowo BGK prosił pośredników finansowych o sprawdzanie, czy pożyczkobiorcy nie realizują zbliżonych 
projektów dotacyjnych także finansowanych ze środków europejskich. 
250 Najbardziej znany przykład takiego instrumentu to pożyczki dla osób fizycznych na doskonalenie swoich 
kompetencji, udzielane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój – zob. na przykład 
https://open.frp.pl lub https://inwestujwrozwoj.pl 

https://open.frp.pl/
https://inwestujwrozwoj.pl/
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Ramka 3.  Przykłady stosowania instrumentów finansowych w połączeniu ze wsparciem 

bezzwrotnym w wybranych krajach Unii Europejskiej 

W niektórych krajach Unii Europejskiej można wskazać na interesujące przykłady wykorzystania 

dotacji w połączeniu z instrumentami finansowymi, bądź też pożyczek podlegających częściowemu 

umorzeniu. 

Jednym z krajów członkowskich Unii Europejskiej, który dysponuje bardzo dużymi doświadczeniami 

w stosowaniu takich instrumentów (w formie tzw. pomocy zwrotnej) na bazie środków europejskich, 

jest Portugalia. Jej doświadczenia są bardzo bogate, pomoc zwrotna (mimo braku specyficznych 

regulacji) była stosowana jeszcze w ramach okresu programowania 1994-1999 i potem w ramach 

kolejnych, następujących po sobie okresów. W okresie 2014-2020 pomoc zwrotna była dominującą 

formą pomocy w programach skierowanych do przedsiębiorców, zarówno w ramach programu 

krajowego (COMPETE 2020), jak i programów regionalnych. W ramach COMPETE 2020 w drodze 

instrumentu pomocy zwrotnej było dystrybuowane nawet ponad 60% całości programu 

operacyjnego. Wsparcie w formie pomocy zwrotnej było w Portugalii stosowane przede wszystkim 

w celu wsparcia typowych projektów przedsiębiorstw (zarówno z sektora MŚP, jak i dużych firm) 

związanych ze wzrostem ich konkurencyjności, innowacyjności oraz internacjonalizacji 

 Corocznie organizowane były 2-3 konkursy, na które wpływa na ogół 800-900 wniosków. W tej 

sferze sposób oferowania wsparcia jest zbliżony raczej do oferty instrumentów bezzwrotnych, niż 

instrumentów finansowych. 

W ramach programu COMPETE 2020 pomoc zwrotna była oferowana jako instrument potencjalnie 

podlegający częściowemu zwrotowi, przy czym poziom zwrotności zależał od poziomu osiąganych 

wskaźników. Ocena dotyczyła na ogół 3 podstawowych wymiarów: wzrostu wartości dodanej brutto, 

przychodów ze sprzedaży oraz zatrudnienia (na ogół, co do zatrudnienia, są stawiane dodatkowe 

wymogi, dotyczące jakości stworzonych miejsc pracy).. 

Środki były przekazywane częściowo z góry w formie zaliczek potencjalnie podlegających zwrotowi, 

które mogą wynosić od 35% do 75% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu. Zaliczki te miały de 

facto charakter nieoprocentowanej pożyczki. Maksymalna wartość umorzenia mogła wynosić do 

50% kwoty otrzymanego finansowania zaliczkowego. Przeciętnie średnia wielkość finansowanego 

projektu (wydatków kwalifikowalnych) wynosiła ok. 500 tysięcy euro.  

W zawartej umowie o udzielenie pomocy zwrotnej był z góry wyznaczany udział finansowania 

w formie bezzwrotnej (dotacja) i pomocy zwrotnej. Zakres stosowania obu form jest uzależniony od 

rodzaju projektu i jego oceny w ramach przyjętych kryteriów oceny. W zależności od wartości 

osiągniętych wskaźników wyznaczany był poziom zwrotu przyznanego wsparcia. W przypadku 

osiągnięcia założonych celów lub zbliżenia się do nich, przedsiębiorca spłacał całość otrzymanych 

zaliczek bez jakiegokolwiek oprocentowania. W przypadku osiągnięcia zakładanych wskaźników na 

bardzo niskim poziomie (np. 50%) pojawiała się konieczność spłaty z oprocentowaniem lub wręcz 

mogło dojść do rozwiązania całej umowy. Z kolei w przypadku przekroczenia zakładanych celów 

pojawiała się możliwość umorzenia części lub całości zaliczek, w stopniu tym wyższym, im wyższy był 

poziom przekroczenia. Wsparcie w formie pomocy zwrotnej było przeznaczone wyłącznie na 

realizację wydatków inwestycyjnych.  

Z kolei w Hiszpanii, w regionie autonomicznym Katalonii był stosowany (na bazie środków 

krajowych) instrument zbliżony do pomocy zwrotnej, skierowany do sektora przemysłów 
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kreatywnych i kultury (PKK).  

Opisywany instrument polegał na finansowaniu projektów z dziedziny PKK za pomocą wsparcia w 

formie pożyczkowej i jednocześnie dotacyjnej w ramach programu tzw. wkładów zwrotnych 

(returnable contributions - RC). Wsparcie w formie RC mogło pokrywać do 75% kosztów projektu, 

przy czym udział finansowania w formie pożyczkowej i dotacyjnej był zmienny i zależy od specyfiki 

projektu oraz rezultatów jego oceny. Maksymalna wartość pożyczki, będącej elementem RC, nie 

mogła być wyższa niż 500 tys. euro, a wartość dotacji mogła maksymalnie wynosić 150 tys. euro. 

Część dotacyjna była potencjalnie bezzwrotna, ewentualny zwrot zależał od zyskowności 

finansowanego projektu. W przypadku projektów, które nie okazały się zyskowne, dotacja nie 

podlegała zwrotowi. W przypadku projektów, których realizacja przynosiła zyski, określony udział 

zysków (na ogół jest to ok. 60%) był przeznaczany na spłatę otrzymanej dotacji. Część pożyczkowa 

RC była nieoprocentowana, natomiast wymagane jest przedstawienie zabezpieczeń przeciętnie na 

ok. 50% kapitału pożyczki. Pożyczka była udzielana na okres maksymalnie do 30 miesięcy, w 

zależności od przewidywanego okresu realizacji projektu. Ponieważ głównymi finansowanymi 

projektami była produkcja teatralna i filmowa, zyski były szacowane na podstawie danych 

organizacji zajmującej się ochroną praw autorskich, zbierających dane o liczbie widzów. 

Niespłacalność pożyczek w ramach komponentu zwrotnego RC była bardzo niska i oscylowała wokół 

2-3%. Jednocześnie bardzo wysoka była zwracalność komponentu dotacyjnego, w latach 2009-2013 

zwrócono (dzięki osiąganym zyskom) aż 61% kwoty udzielonych dotacji.  

Z kolei na Litwie z udziałem środków europejskich finansowano projekty związane z poprawą 

efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym. Tego typu wsparcie było realizowane w 

okresie 2007-2013 i kontynuowane w okresie 2014-2020. Wsparcie w formie instrumentów 

dłużnych na takie projekty dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych dysponowało budżetem w 

wysokości 314 milionów euro. Pożyczki były udzielane na okres do 20 lat ze stałym 

oprocentowaniem 3%. Jednocześnie instrument dłużny był wspomagany dotacją ze środków 

krajowych wynoszącą od 15 do 40% kwoty pożyczki, w zależności od zasobności osób z niej 

korzystających i uzależnioną od osiągnięcia odpowiedniej wielkości efektywności energetycznej. 

Jednocześnie osoby ubogie mogły korzystać z samej dotacji, wynoszącej nawet do 100% kosztów 

projektu.  

Źródła: Ocena trafności zastosowania instrumentów finansowych oraz możliwości wdrożenia pomocy zwrotnej i 

wsparcia opartego na wejściach kapitałowych w ramach RPO WŁ 2014-2020, PAG Uniconsut, Imapp, 2017; 

„Określenie instrumentów wsparcia MKiDN dla podmiotów działających w obszarze przemysłów kultury i 

kreatywnych”, PAG Uniconsult, ResPublic, 2014; European Court of Auditors ‘Special Report. Energy efficiency in 

buildings: greater focus on cost-effectiveness still needed’, 2020. 

W okresie 2021-2027 instrument pomocy zwrotnej formalnie nie będzie występował, 

natomiast de facto będzie możliwe tworzenie instrumentu o zbliżonym kształcie, poprzez 

zaoferowanie przez jedną instytucję wsparcia w formie pożyczki i jednocześnie dotacji na 

finansowanie tego samego projektu. Zgodnie z projektami odpowiednich regulacji prawnych 

możliwe będzie bowiem finansowanie tego samego projektu (przez instytucję wdrażającą 

instrument finansowy ) w sposób zwrotny i bezzwrotny. Tak jak obecnie, suma wszystkich 

form wsparcia nie będzie mogła przekraczać kwoty wydatków kwalifikowalnych, a 
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instrumenty finansowe pochodzące ze środków unijnych nie będą mogły być używane do 

prefinansowania projektów finansowanych dotacyjnie. 

Niezbędnym warunkiem w okresie 2021-2027 będzie także to, aby łączna wartość wsparcia 

bezzwrotnego była niższa, niż wartość finansowania przekazywanego w sposób zwrotny. 

Naturalnie, kwestia ta może być stosunkowo skomplikowana w sytuacji, gdy finansowanie 

ma charakter pomocy publicznej o określonej intensywności i dodatkowo jeszcze, gdy 

wymagany jest wkład krajowy. Naszym zdaniem wspomniany powyżej przepis należy 

rozumieć w ten sposób, że na przykład gdy wartość kosztów kwalifikowalnych projektu 

wynosi 1 milion złotych, niezbędny udział własny projektodawcy wynosi 400 tysięcy złotych 

(czyli 40% wartości projektu)251, to w przypadku pozostałych 600 tysięcy złotych, 

finansowanych ze środków RPO WM 2021-2027, co najmniej 300 001 złotych powinno być 

przekazane w formie pożyczki lub innego instrumentu finansowego, czyli, że dominujący 

udział w przekazywanych środkach publicznych powinny mieć środki zwrotne (naturalnie, 

dotyczy to tylko instrumentów łączących finansowanie w formie bezzwrotnej i w formie 

instrumentów finansowych). 

Projekty odpowiednich aktów prawnych, dotyczących Polityki Spójności okresu 2021-2027, 

zakładają, że projekty, w których będzie udzielane zarówno wsparcie w formie zwrotnej, 

jak i bezzwrotnej, będą mogły być realizowane przez wybranych w drodze przetargowej 

pośredników finansowych. Co również bardzo ważne, dla dotacji oferowanych w połączeniu 

z instrumentami finansowymi, będą stosowane przepisy dotyczące instrumentów 

finansowych. Projekty rozporządzeń nie precyzują także, czy dla takich dotacji utrzymany 

zostanie wymóg trwałości wsparcia – z dostępnych prezentacji Komisji Europejskiej252 

wydaje się, że nie będzie takiego wymogu. Oznacza to (oczywiście w zależności od udziału 

dotacji w całej kwocie wsparcia), że tego typu dotacje mogą mieć dodatkową zaletę, czyli 

brak wymogów, związanych z koniecznością utrzymania rezultatów projektu przez 

wymagany dla danego typu firmy okres trwałości. 

Tego typu instrumenty mogą jednak pociągać za sobą pewne poważne wyzwania 

wdrożeniowe. Jak dotąd bowiem, z oczywistych powodów, zainteresowanie ofertą 

instrumentów finansowych było wielokrotnie mniejsze, niż ofertą dotacji. Tymczasem, jeżeli 

intensywność elementu dotacji będzie stosunkowo wysoka (np. 25% ogółu kwoty kosztów 

kwalifikowalnych, finansowanych za pomocą dotacji, pożyczki i z udziałem wkładu 

własnego), to może dochodzić do sytuacji, że zainteresowanie nimi będzie bardzo wysokie. 

W skrajnych przypadkach może się okazać, że niezbędna będzie zmiana zasad naboru 

 
251 Zakładamy, że jest on niezbędny tylko dla części finansowanej bezzwrotnie. 
252 Prezentacja ‘The proposed new Common Provisions Regulation (CPR )’, Axel Badrichani, Deputy Head of Unit 
Financial Instruments and International Financial Institutions Relations Unit, DG REGIO, European Commission 
Oana Dordain, Policy Officer, Financial Instruments and Relations with International Financial Institutions Unit, 
DG REGIO, European Commission Ieva Zālīte, Policy Officer, Financial Instruments and Relations with 
International Financial Institutions Unit, DG REGIO, European Commission, FI-Compass. 
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wniosków i zarządzanie ich wpływem, w sytuacji bardzo dużego zainteresowania253. 

Radykalnym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie kryteriów oceny projektów; dotąd 

w ramach instrumentów finansowych nie były one stosowane, poza (oczywiście) wymogami 

formalnymi (stosunkowo rzadko jednak nazywanymi kryteriami); wydaje nam się jednak, że 

nie będzie to konieczne. Tym niemniej, warto pamiętać, że duży udział elementu 

bezzwrotnego w oferowanym wsparciu może prowadzić do tego typu konsekwencji, stąd 

też należy ostrożnie projektować takie instrumenty i raczej powinny one cechować się 

ograniczoną intensywnością wsparcia (chyba, że pośrednik finansowy jest gotowy do tego, 

aby wprowadzić quasi-konkursowe reguły ubiegania się o finansowanie). 

Bardzo ważną kwestią pozostaje natomiast to, w jakich obszarach należy stosować 

instrumenty łączące finansowanie zwrotne i bezzwrotne. Jak wiadomo, instrumenty 

finansowe oferowane na bazie środków publicznych używane są – co do zasady – w dwóch 

obszarach. Pierwszy z nich to obszar luki finansowej, czyli brak dostępności (dla określonego 

typu podmiotów lub określonych typów projektów) zwrotnego finansowania komercyjnego. 

W przypadku, gdy problemem w danym obszarze interwencji (jak na przykład w przypadku 

osób rozpoczynających działalność gospodarczą) jest brak dostępu do finansowania 

komercyjnego przeważnie wystarczającym rozwiązaniem jest uruchomienie instrumentu 

finansowego. 

Drugim powodem stosowania instrumentów finansowych może być osiągnięcie tak zwanego 

efektu zachęty, czyli doprowadzenie do tego, że niektóre podmioty dzięki oferowanemu 

atrakcyjnemu wsparciu podejmują realizację określonych, ważnych z punktu widzenia celów 

polityki publicznej, projektów, które nie byłyby realizowane (lub byłyby realizowane w 

znacznie mniejszej liczbie, bądź też w odleglejszym terminie), gdyby nie było dostępne 

wsparcie publiczne. W tej sferze korzystną rolę mogą odgrywać zarówno instrumenty 

finansowe (o ile ich charakterystyki, czyli na przykład oprocentowanie, czy zapadalność) są 

wyraźnie bardziej atrakcyjne niż oferta zbliżonego finansowania komercyjnego), jak i –

 przede wszystkim – dotacje. 

Warto jednocześnie pamiętać o tym, że w sferze interwencji publicznej znajdują się obszary 

w których stosowanie instrumentów finansowych (także w połączeniu z dotacjami) nie jest 

uzasadnione. Dotyczy to przede wszystkim projektów o charakterze społecznym, które nie 

generują jakichkolwiek przychodów finansowych, a także projektów dla podmiotów nie 

posiadających zdolności kredytowej/pożyczkowej, czyli generowania odpowiednich 

przychodów, pozwalających (po pokryciu niezbędnych kosztów działalności danego 

podmiotu) na spłatę zaciągniętego zobowiązania wraz odsetkami. 

 
253 Dla pośredników finansowych taka sytuacja byłaby bardzo nietypowa, z oczywistych powodów poziom 
zainteresowania instrumentami finansowymi jest zawsze wielokrotnie mniejszy, niż dotacjami,  
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Stąd też, naszym zdaniem, instrumenty finansowe powinny być wspierane instrumentami 

bezzwrotnymi przed wszystkim w następujących obszarach (poszczególne kategorie nie mają 

charakteru rozłącznego): 

• Obszary o kluczowym znaczeniu z punktu widzenia polityki publicznej, 

w których nie będzie stosowane „czyste” wsparcie bezzwrotne i w których 

jednocześnie istnieje potencjał do wspierania w formie instrumentów 

finansowych. 

• Obszary, w których dotychczasowe wsparcie w formie instrumentów 

finansowych cieszyło się ograniczonym zainteresowaniem i w związku z tym, 

aby zwiększyć liczbę realizowanych projektów, należałoby wzmocnić instrumenty 

finansowe elementem bezzwrotnym (może to też dotyczyć sytuacji, w której 

planuje się znacząco podnieść, w stosunku do RPO WM 2014-2020, alokację na 

instrumenty finansowe i jej zaangażowanie, bez dodatkowej zachęty, może być 

utrudnione). 

• Obszary, w których należy preferować określone typy projektów lub też 

określone efekty (na przykład wyższy poziom efektywności energetycznej lub też 

tworzenie większej liczby miejsc pracy) i instrumenty bezzwrotne mogą się 

przyczyniać (dzięki ich wysokiej atrakcyjności) do lepszych efektów lub też 

finansowania większej liczby określonego typu projektów. 
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6 Założenia strategii inwestycyjnej dla instrumentów finansowych w ramach 

RPO WM 2021-2027 

Strategia wdrażania instrumentów finansowych jest dokumentem wyznaczającym 

mechanizmy i działania prowadzące do wdrożenia instrumentów finansowych, 

wypracowanych na podstawie wyników analizy ex ante, które w przyszłości będą 

finansowane ze środków RPO WM 2021-2027254. Na obecnym etapie zasadne jest 

rozważenie założeń do strategii, dotyczących kluczowych kwestii związanych z wdrażaniem 

instrumentów finansowych.  

Pośród różnych zagadnień mieszczących się w polu szeroko rozumianego systemu wdrażania, 

na pewno kwestię zasadniczą stanowią rozstrzygnięcia prowadzące do ustanowienia 

instytucjonalnego modelu wdrożenia instrumentów finansowych, w którym funkcje 

wdrożeniowe wykonywać będzie menadżer funduszu powierniczego / menadżerowie 

funduszy powierniczych. Odpowiednie uwzględnienie tego zagadnienia powoduje, że 

konieczne jest rozważenie możliwych opcji kształtu modelu wdrażania, w celu 

zaproponowania / wyboru rozwiązania optymalnego. Oczywistym jest, że trafnie 

zaprojektowane instrumenty na podstawie analizy ex ante, będą funkcjonować efektywnie 

tylko pod warunkiem zapewnienia odpowiednich rozwiązań instytucjonalnych, tworzących 

sferę instytucjonalną procesów wdrażania. Chodzi tu o podmiot lub podmioty, które 

w przyszłości ustanowione zostaną jako jednostki odpowiedzialne za uruchomienie 

i prowadzenie (również korygowanie) całego systemu dystrybucji instrumentów finansowych 

na poziom odbiorców ostatecznych, opartego na wybieranych pośrednikach finansowych, 

ostatecznie transferujących wsparcie w formie instrumentów finansowych do ich odbiorców. 

Funkcjonowanie tego pierwszego poziomu wdrażania ma oczywiście kluczowe znaczenie dla 

całej strategii inwestycyjnej. Mowa jest tu więc o wyborze menadżera funduszu 

powierniczego, czy też określonej kompozycji tego typu jednostek, która zgodnie 

z założeniami strategii zostanie wykorzystana w celu wdrożenia instrumentów finansowych 

zaplanowanych w ramach RPO WM 2021-2027. 

Kolejną istotną kwestią jest zaprojektowanie rozwiązań wspomagających nadzór Instytucji 

Zarządzającej RPO WM nad funkcjonowaniem całego systemu instrumentów finansowych 

wspomaganych ze środków RPO WM. Przy czym, należy podkreślić, że nie chodzi tu 

o procesy standardowych kontroli, czy nadzoru formalnoprawnego, ale o nadzór 

merytoryczny, czyli oparty na obserwacji zaawansowania i efektów wdrażania instrumentów 

 
254 Zgodnie z projektami aktów prawnych dotyczących okresu 2021-2027 (art. 53 projektu Rozporządzenia 
Ogólnego) instytucja zarządzająca programem powinna określić w dokumencie strategicznym warunki i zasady 
dotyczące wkładu z programu do instrumentu finansowego, zob. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady, ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, 
Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz,  

 COM(2018) 375 final, 29.5.2018. 
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finansowych oraz, na tej podstawie,  formułowanie wskazań mających na celu wzrost 

efektywności realizacji instrumentów finansowych w województwie. Funkcjonowanie tego 

mechanizmu należy również postrzegać w kontekście realizacji samej strategii inwestycyjnej, 

co oznacza, iż pod wpływem obserwacji procesów wdrożeniowych oraz oceny ich 

efektywności, strategia może być modyfikowana (poza bieżącą aktualizacją), o ile okaże się 

to koniczne. 

Założenia dotyczące strategii inwestycyjnej muszą wreszcie uwzględniać same instrumenty 

finansowe wypracowane w ramach analizy ex ante. Mianowicie, chodzi tu o to, aby 

w mechanizmie wdrożeniowym odpowiednio uwzględnić specyfikę tych instrumentów. 

Element ten ma także wpływ na kształtowanie instytucjonalnego modelu wdrażania, bowiem 

wybierając jednostki do wdrażania strategii (menadżera / menadżerów funduszy 

powierniczego / funduszy powierniczych), należy brać pod uwagę ich doświadczenia 

w zakresie wdrażania poszczególnych rodzajów instrumentów. Instrumenty te, jak wynika 

z wcześniejszych części niniejszej analizy, są zróżnicowane pod wieloma względami – 

np. typów beneficjentów, form instrumentów, czy też ich szczegółowych parametrów 

finansowych. Wreszcie istotne jest także zapewnienie funkcjonalnego mechanizmu 

koordynacyjnego, który spowoduje, że oferta instrumentów finansowych będzie wdrażana 

z uwzględnieniem dostępności oferty instrumentów bezzwrotnych w tych samych / 

podobnych obszarach tematycznych. 

Założenia dotyczące instytucjonalnego systemu wdrażania 

Instytucjonalny system wdrażania instrumentów finansowych może być oparty o różne opcje 

wdrożeniowe, określone w Rozporządzeniu Ogólnym. 

Opcja 1. 

Wdrażanie instrumentów finansowych bezpośrednio przez Instytucję Zarządzającą (opcja ta 

dopuszcza w tym wariancie stosowanie dwóch form instrumentów finansowych tj. pożyczek 

i poręczeń255).  

W naszej ocenie opcja ta nie jest adekwatna jako rozwiązanie w modelu wdrażania 

instrumentów finansowych w RPO WM. Zauważmy, że w opcji tej rolę instytucji finansującej 

musiałyby pełnić struktury administracji publicznej (w warunkach RPO – administracji 

samorządowej). Oczywiście pojawia się tu kwestia dysponowania wystarczającymi zasobami, 

kompetencjami i doświadczeniami przez administrację samorządową do wdrażania 

instrumentów finansowych (realizowanego bezpośrednio na rzecz ostatecznych odbiorców). 

Doświadczeń takich brakuje lub ich skala jest dalece niewystarczająca. Inną kwestię stanowić 

tu będą kwestie prawne, dotyczące finansowania przedsięwzięć w formach zwrotnych przez 

instytucję administracji publicznej.  

 
255 Art. 53 ust. 1 Rozporządzenia Ogólnego, op. cit. 
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Należy dodać, że w wariancie tym można by przewidzieć dystrybucję instrumentów 

finansowych z wykorzystaniem pośredników finansowych, których wybierałaby Instytucja 

Zarządzająca. Rozwiązanie to jest teoretycznie możliwe, jednak, w podobnym stopniu, wiążą 

się z nim kwestie zdolności wdrożeniowych po stronie Instytucji Zarządzającej (zatem 

również należałoby uznać je za nieadekwatne). Zauważmy, że taki wariant wymagałoby 

ustanowienia złożonego mechanizmu zarządzania, obsługującego wszystkie funkcje związane 

z wyborem pośredników, nadzorem nad ich funkcjonowaniem i monitorowaniem 

instrumentów finansowych. Ze wszystkimi tego typu problemami Instytucja Zarządzająca 

pozostawiona byłaby „sama sobie”, co wprawdzie oznacza pewną elastyczność, ale z drugiej 

strony, również konieczność mobilizacji znacznego potencjału / zasobów organizacyjnych 

umożliwiających zarządzanie całym systemem. Poza tym, zarządzanie instrumentami 

finansowymi nie jest zadaniem łatwym – z uwagi na specyfikę realizacyjną tych 

instrumentów pożądane są znaczne doświadczenia i potencjał organizacyjny. Nie sądzimy, 

aby kompetencje i doświadczenia tego typu były w wystarczającym stopniu obecne 

w urzędach marszałkowskich. Wreszcie zawężająca interpretacja art. 53 Rozporządzenia 

Ogólnego rodzi wątpliwości, czy w ogóle wariant wdrażania instrumentów finansowych przez 

Instytucję Zarządzającą, oparty na wyborze pośredników finansowych, jest w ogóle 

dopuszczalny256. 

Opcja 2. 

Zainwestowanie środków przeznaczonych na instrumenty finansowe w kapitał osoby 

prawnej (spółki celowej), która następnie, wdrażałaby te instrumenty257. 

Rozwiązanie to, podobnie jak poprzednie, uznajemy za niewłaściwe. W praktyce 

charakteryzuje się ono wysokim stopniem skomplikowania oraz wiążą się z nim liczne ryzyka.  

Co prawda, w województwie małopolskim funkcjonuje spółka samorządowa – Małopolski 

Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. – która zajmuje się dystrybucją instrumentów finansowych 

pochodzących ze środków zwróconych z instrumentów finansowych poprzedniej 

perspektywy. Jednak, pomimo jej specjalizacji i posiadanych doświadczeń nie sądzimy, aby 

była ona w stanie przejąć odpowiedzialność za wdrażanie całego komponentu instrumentów 

finansowych w nowym RPO WM, o wartości kilkuset milionów złotych. Spółka ta, aby móc 

realizować funkcję podmiotu wdrażającego instrumenty finansowe musiałaby dysponować 

nieporównywalnie większym potencjałem, niż obecnie. Oczywiście, nie należy wykluczać, że 

potencjał taki udałoby się zbudować, jednak na pewno byłby to proces długotrwały. Poza 

tym, obecne doświadczenia Małopolskiego Funduszu Rozwoju nie pokrywają się z obszarami 

tematycznymi interwencji w formie instrumentów finansowych, wynikającymi z niniejszej 

analizy ex ante (dotyczy to w szczególności instrumentów przewidzianych w ramach CP2 – 

 
256 Chodzi o to, że ust.1, w przeciwieństwie do dalszych przepisów, nie ma mowy o wyborze o możliwości 
wyboru podmiotów wdrażających instrumenty finansowe. 
257 Art. 53 ust. 2 lit. (a) Rozporządzenia Ogólnego, op. cit. 
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efektywność energetyczna i OZE, CP4 – wspieranie różnych faz rozwoju podmiotów 

ekonomii społecznej). Oznaczałoby to nie tylko konieczność szybkiego podniesienia 

potencjału ogólnego, ale także nabycia  zdolności i doświadczeń dotyczących wdrażania 

specjalistycznych instrumentów finansowych o szczególnej koncentracji tematycznej. 

Opcja 3. 

Wdrażanie instrumentów finansowych bloków finansowania lub funduszu powierniczego258. 

Trzecia opcja dopuszcza wdrażanie instrumentów finansowych przez menadżera funduszu 

funduszy / funduszu powierniczego, czyli wybrany przez Instytucję Zarządzającą  podmiot 

(lub podmioty), który otrzyma w zarządzanie środki programu przeznaczone na realizację 

instrumentów finansowych, z możliwością ich dalszej dystrybucji z wykorzystaniem 

pośredników finansowych, jak również prowadzeniem samodzielnej działalności w zakresie 

udostępniania instrumentów finansowych odbiorcom ostatecznym259.  

Formuła funduszu funduszy / funduszu powierniczego wymaga wyboru podmiotu 

zarządzającego. Możliwe rozwiązania są tu takie, że podmiot taki tworzy rachunek 

powierniczy prowadzony na rzecz Instytucji Zarządzającej lub wydziela alokację na 

instrumenty finansowe jako oddzielny (wydzielony księgowo) blok finansowy (tzw. block of 

finance) w ramach instytucji finansowej (np. banku).  

Co do zasady, opcja ta jest podobne do rozwiązań stosowanych w obecnym okresie 

finansowania, w którym to ugruntował się w Polsce mechanizm wdrażania instrumentów 

finansowych przez menadżera funduszu funduszy. Jak dotąd, rolę taką najczęściej pełnił Bank 

Gospodarstwa Krajowego (także w województwie małopolskim), przy czym w niektórych 

regionalnych programach operacyjnych – w ramach wydzielonych osi priorytetowych 

i priorytetów inwestycyjnych – funkcje wdrożeniowe powierzano także instytucjom 

działającym na szczeblu unijnym tj. EBI lub EFI (np. województwo śląskie, pomorskie260) lub 

też, ale wyjątkowo, jednostkom rodzimym (za przykład posłużyć tu może tu Kujawsko-

Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. wdrażający wyodrębniony instrument finansowy, 

przeznaczony na finansowanie innowacyjnych MŚP261). 

Przedstawioną tu opcję uznać należy za najbardziej adekwatną (wskazaną do wykorzystania 

w ramach bloku instrumentów finansowych, planowanych w ramach RPO WM 2021-2027). 

Przemawiają za nią przede wszystkim doświadczenia we wdrażaniu instrumentów 

 
258 Art. 53 ust. 2 lit. (b) Rozporządzenia Ogólnego, op. cit. 
259 Przy czym sądzimy, że w sferze wdrażania nowych instrumentów finansowych preferowane powinny być 
rozwiązania zakładające wykorzystywanie pośredników finansowych. Przesłanką jest w tym przypadku 
rozwijanie potencjału i nabywanie doświadczeń przez sferę pośredników finansowych. 
260 Przykładowo, w perspektywie 2014-2020 EBI pełni w województwie pomorskim funkcję menadżera 
funduszu Funduszy w dwóch osiach priorytetowych (OP8 – przedsięwzięcia rewitalizacyjne i OP10 – OZE i 
efektywność energetyczna), na które alokowano kwotę wsparcia w wysokości 284,1 mln zł (wkład UE i krajowy, 
zob. Pomorskie - instrumenty finansowe 
261 Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju 

https://www.rpo.pomorskie.eu/instrumenty-finansowe-alternatywa-dla-dotacji
https://kpfr.pl/rpo-wkp-2014-2020/
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finansowych w obecnym okresie programowania przy wykorzystaniu – co do zasady –

 podobnego modelu (kluczowe znaczenie ma tu zatem dobra znajomość rozwiązania), jego 

wysoką elastyczność (możliwość powołania zarówno jednego, jak i wielu / kilku menadżerów 

funduszy powierniczych – wdrażających instrumenty finansowe w ramach określonych 

dziedzin tematycznych). Szczególnego znaczenia nabiera tu również fakt możliwości wyboru 

menadżerów, będących specjalistycznymi instytucjami finansowymi, a więc jednostkami 

posiadającymi odpowiedni potencjał, doświadczenia i „technologię” dystrybucji 

instrumentów finansowych.  

Założenia dotyczące wyboru menadżerów funduszy 

Założenia dotyczące wyboru instytucji, mających wdrażać instrumenty finansowe (a więc 

zarówno menedżera funduszu powierniczego menadżerów funduszy powierniczych) są 

oczywiście bardzo istotne, choć w znacznym stopniu będą one uzależnione od 

obowiązujących przepisów prawa (od 1 stycznia 2021 wchodzi zresztą w życie nowe prawo 

zamówień publicznych). Jednocześnie można realistycznie zakładać, że wybór pośredników 

finansowych będzie realizowany, tak jak obecnie, na zasadach otwartych przetargów, a tylko 

w razie problemów w wyborze będą podejmowane próba wyboru w trybie „z wolnej ręki”. 

Zdecydowanie bardziej złożona jest kwestia wyboru menedżera funduszu powierniczego 

/ menadżerów funduszy powierniczych. Można założyć, że (podobnie jak w perspektywie 

2014-2020) realnie tę funkcję mogą sprawować BGK, EBI/EFI, ewentualnie także 

(w regionach w których taka instytucja jest odpowiednio mocna i doświadczona) regionalny 

fundusz rozwoju. Wszystkie te typy instytucji będzie można (jak się wydaje), wybierać 

w innej formie niż konkurencyjny przetarg. Na obecnym etapie bardzo trudno jest wskazać 

definitywne rozwiązanie, bowiem każda z tych instytucji ma swoje wady i zalety 

(podstawowe z nich – w kontekście wdrażania instrumentów finansowych w RPO WM 2021-

2027 – przedstawiamy dalej). Ponadto, rozważać można rozwiązanie polegające na wyborze 

odrębnych menedżerów funduszy dla poszczególnych grup instrumentów finansowych (jak 

wspomnieliśmy wcześniej, rozwiązania takie były spotykane w niektórych regionach 

w perspektywie 2014-2020). 

Zatem, uwzględniając sformułowane wcześniej wskazanie, zakładające, że w strategii 

inwestycyjnej instrumentów finansowych RPO WM 2021-2027, instytucjonalny system 

wdrażania oparty powinien być na 3. opcji wdrożeniowej, to nadal kwestią do dalszego 

rozważenia pozostaje wybór menadżera funduszu powierniczego (menadżerów funduszy 

powierniczych). Sądzimy, że w przypadku instrumentów finansowych RPO WM 2021-2027, 

układ instytucji wdrażających (menadżerów) może być wielopodmiotowy. 

Instytucjami predystynowanymi do pełnienia roli menadżerów są na pewno BGK oraz EBI 

/ EFI. Podmioty te są instytucjami finansowymi o odpowiednim potencjale do obsługi 

instrumentów finansowych, jak również posiadają bardzo bogate doświadczenia w tym 

zakresie. Do rozważenia pozostaje także włączenie w system wdrażania RPO WM 
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Małopolskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. – rozwiązanie to umożliwi przetestowanie 

możliwości wdrażania instrumentów finansowych przy wykorzystaniu tej jednostki. 

Jednocześnie pozwoli ono na nabycie przez nią doświadczeń, co perspektywicznie prowadzić 

będzie do ukształtowania w regionie, silnej rodzimej instytucji finansowej, w której 

w przyszłości będzie można skoncentrować szersze (być może wszelkie) zadania 

wdrożeniowe, dotyczące wdrażania instrumentów finansowych w regionie. Zatem, 

dystrybucja zadań wdrożeniowych pomiędzy wskazanymi podmiotami mogłaby być oparta 

na typach (dziedzinach tematycznych) poszczególnych instrumentów. 

Tabela 47.  Możliwy rozkład instrumentów finansowych262 pomiędzy potencjalnych 

menadżerów funduszy powierniczych w podziale na Cele Polityki – w ramach 

RPO WM 2021-2027 – wariant A 

Menadżer 
CP1  

(rozwoj MŚP) 

CP2  

(efektywność 
energetyczna i 
OZE) 

CP4  

(rozwój PES, 
samozatrudnienie) 

CP5 
(rewitalizacja) 

Alokacja  

(mln zł) 

BGK TAK - TAK - 344,65 

EBI / EFI - TAK - - 312,51 

MFR - - - TAK 223,21 

Źródło: Opracowanie własne. 

Powyższy rozkład zadań odwołuje się do doświadczeń wskazanych (potencjalnych) 

menadżerów funduszy powierniczych, a także, w przypadku MFR, opiera się na założeniu 

powierzenia części zadań wdrożeniowych w celu „pilotażowego” włączenia tej instytucji 

w mechanizm wdrażania instrumentów finansowych RPO WM, dający możliwość jej rozwoju, 

a w konsekwencji (w dłuższym okresie) zajęcia pozycji głównej instytucji regionalnej, 

obsługującej wsparcie w formie instrumentów finansowych263. W rozkładzie tym 

uwzględniono: 

• Bank Gospodarstwa Krajowego, jako menadżera funduszu powierniczego 

w zakresie wdrażania pożyczek dla przedsiębiorców w ramach CP1 oraz pożyczek 

przewidzianych w CP4 tj. dla podmiotów ekonomii społecznej oraz pożyczek 

wspierających procesy samozatrudnienia. BGK pełni funkcję menadżera funduszu 

funduszy dla podobnych instrumentów, dotyczących finansowania rozwoju MŚP 

 
262 Podsumowanie, opisujące instrumenty finansowe w ramach poszczególnych Celów Polityki – zob. tabele na 
końcu niniejszego rozdziału (str. 211 i n). 
263 Warto przy tym dodać, że MFR już od pewnego czasu prowadzi działania (po rozszerzeniu jego mandatu) 
mające na celu nawiązywanie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego w województwie 
małopolskim w zakresie finansowania inwestycji infrastrukturalnych (szczególnie w zakresie tworzenia 
potencjału jednostek samorządu terytorialnego do przyciągania inwestycji w sferze gospodarczej– np. 
finansowania projektów dotyczących tworzenia / rozwoju lokalnych stref aktywności gospodarczej). W związku 
z tym, umiejscowienie w MFR funkcji wdrażania instrumentu dotyczącego finansowania przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych uznajemy za uzasadnione (zapewne pewną część beneficjentów tego instrumentu stanowić 
będą właśnie jednostki samorządu terytorialnego). 
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w ramach RPO WM 2014-2020 (podobnie jest w szeregu innych regionalnych 

programach operacyjnych), co przemawia za kontynuacją wdrażania przez BGK 

podobnych instrumentów w nowym RPO WM. Warto tu dodać, że w nowej 

perspektywie przewidziano znaczną skalę stosowania tych instrumentów, 

co wymaga dobrego rozeznania zdolności (specyfiki operacyjnej) pośredników 

finansowych w regionie, jak również posiadania sprawnie działającego systemu 

wdrażania, w tym przede wszystkim w zakresie selekcji pośredników 

finansowych. W przypadku BGK warunki te są spełnione. BGK jest również 

instytucją, która od dłuższego już czasu pełni funkcję podmiotu wdrażającego 

instrumenty finansowe w sferze ekonomii społecznej (fundusz ekonomii 

społecznej w ramach POWER)264 – oznacza to, że instytucja ta posiada niezbędne 

doświadczenia, jeśli chodzi o finansowanie sektora ekonomii społecznej, w tym 

przede wszystkim środowiska pośredników finansowych operujących w tej 

sferze. Podobnie jest, jeśli chodzi o procesy wdrażania instrumentów 

finansowych w sferze samozatrudnienia (zarówno przeznaczonych dla osób 

bezrobotnych, jak i osób zainteresowanych podejmowaniem własnej działalności 

gospodarczej). W tym zakresie wskazać można choćby na wieloletnie 

doświadczenia związane z wdrażaniem, zakrojonego na szeroką skalę programu 

„Wsparcie w Starcie”, jak również doświadczenia wdrożeniowe, dotyczące 

instrumentów finansowych realizowanych w ramach regionalnych programów 

operacyjnych w priorytecie inwestycyjnym 8iii (instrumenty takie – 

„Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej”– BGK jako menadżer 

funduszu funduszy wdrażał w sześciu regionalnych programach operacyjnych)265. 

• EBI / EFI, jako menadżera funduszu powierniczego dla trzech instrumentów 

finansowych w ramach CP2. Instrumenty te mają specjalistyczny przedmiot, 

dotyczący finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej 

w sektorze MŚP oraz mieszkaniowym i finansowania OZE. Przewidziana tu 

alokacja wsparcia na instrumenty finansowe jest bardzo wysoka, przy czym skala 

ilościowa (liczba pożyczek) mniejsza niż w przypadku CP1. Wskazane tu instytucje 

finansowe posiadają doświadczenia w zakresie wdrażania podobnej skali 

instrumentów finansowych (także w Polsce – przywołany wcześniej przykład 

wdrażania podobnych instrumentów finansowych w województwie pomorskim).  

• MFR, jako menadżera funduszu powierniczego przeznaczonego na finansowanie 

przedsięwzięć w sferze rewitalizacji (CP5). W tym przypadku, wybór MFR jako 

podmiotu wdrażającego podyktowany jest włączeniem tego podmiotu do 

systemu wdrażania instrumentów finansowych w województwie małopolskim, co 

umożliwi budowanie potencjału tej instytucji, a perspektywicznie przejęcia przez 

 
264 Zob. BGK – wsparcie PES 2014-2020 
265 Zob. BGK – pożyczki unijne 2014-2020 

 

https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/wsparcie-podmiotow-ekonomii-spolecznej-w-latach-2014-2020/#c13527
https://www.bgk.pl/pozyczki-unijne/oferta-pozyczek-unijnych/pr-dolnoslaskie-48,zachodniopomorskie-33/pu-0/toc-0/top-pozyczka-1/
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nią roli kluczowej instytucji regionalnej wdrażającej wsparcie w formie 

instrumentów finansowych. MFR jest instytucją dobrze osadzoną „regionalnie” 

oraz posiadająca dobre rozeznanie małopolskich jednostek samorządu 

terytorialnego. 

Przewidzieć należy również wariant uproszczony, sprowadzający się do funkcjonowania 

w systemie wdrażania instrumentów finansowych dwóch menadżerów. Należy bowiem 

przewidzieć sytuację, w której nie uda się wybrać jako menadżera funduszu powierniczego 

EBI / EFI lub też ewentualne negocjacje będą się przedłużać, nie rokując powodzenia. 

W takim przypadku instytucjonalny układ podmiotów i zadań, realizujących funkcję 

wdrażania instrumentów finansowych wyglądałby następująco: 

Tabela 48.  Możliwy rozkład instrumentów finansowych266 pomiędzy potencjalnych 

menadżerów funduszy powierniczych w podziale na Cele Polityki – w ramach 

RPO WM 2021-2027 – wariant B 

Menadżer 
CP1  

(rozwoj MŚP) 

CP2  

(efektywność 
energetyczna i 
OZE) 

CP4  

(rozwój PES, 
samozatrudnie
nie) 

CP5 
(rewitalizacja) 

Alokacja RPO 
bez udziału 
własnego 
i kosztów 
zarządzania 

(mln zł) 

BGK TAK TAK TAK - 657,16 

MFR - - - TAK 223,21 

Źródło: Opracowanie własne. 

Drugi z opisanych wariantów jest oczywiście bardzo bliski rozwiązaniom stosowanym 

w województwie małopolskim w perspektywie 2014-2020, z tą różnicą, iż zakłada on, że 

instrumenty finansowe w kolejnej edycji RPO WM wdrażane byłyby również przez 

Małopolski Fundusz Rozwoju. Oczywiście, możliwe jest także rozwiązanie, w którym 

funkcjonować będzie jedynie jeden menadżer (w takiej sytuacji, ja dotąd, mógłby to być 

Bank Gospodarstwa Krajowego). Taki model wdrażania można by określić dzisiaj jako 

tradycyjny, w dużej mierze konserwatywny.  

Z drugiej jednak strony, trzeba zdawać sobie sprawę z ograniczonej elastyczności wyboru 

menadżerów. Jak już podkreślaliśmy, lista potencjalnych instytucji jest bardzo ograniczona –

 w zasadzie sprowadza się do podmiotów, które tu wskazujemy. Oczywiście, teoretycznie 

rzecz biorąc, system wdrażania instrumentów finansowych można by skoncentrować 

również wyłącznie w Małopolskim Funduszu Rozwoju. Nie sądzimy jednak, aby było to 

zasadne, bowiem, pomimo profesjonalizmu tej instytucji, nie jest ona obecnie przygotowana 

do obsługi całego komponentu instrumentów finansowych RPO WM. Decyzja taka musiałaby 

być poprzedzona szczegółową analizą wykonalności oraz – bezsprzecznie koniecznym –

 
266 Podsumowanie, opisujące instrumenty finansowe w ramach poszczególnych Celów Polityki – zob. tabele na 
końcu niniejszego rozdziału (str. 211 i n). 
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znaczącym rozwinięciem zasobów MFR (organizacyjnych, kadrowych i technicznych). Nie 

wydaje się nam jednak, aby było to wykonalne w perspektywie krótkookresowej (1-2  lat). 

Jeśli jednak decyzja taka miałaby być podjęta, to w grę musiałaby równolegle wejść jedna 

z wcześniej odrzuconych opcji wdrożeniowych, czyli skapitalizowanie środkami RPO WM 

osoby prawnej / spółki celowej tj. de facto zainwestowanie środków przeznaczonych na 

instrumenty finansowe RPO WM 2021-2027 w kapitał MFR  i uczynienie z tej jednostki 

kluczowej regionalnej instytucji finansowej, skupiającej wszelkie zadania związane 

z transferem wsparcia dokonywanym w formie instrumentów finansowych. Tak jak 

zaznaczaliśmy wcześniej na obecnym etapie rozwiązanie to wydaje się zbyt radykalne oraz –

jako takie – zbyt ryzykowne. 

Uzupełnieniem prowadzonych rozważań jest podsumowanie głównych mocnych i słabych 

stron potencjalnych (rozważanych tu) menadżerów funduszy powierniczych. Zestawienia 

mocnych i słabych stron związanych z wyborem każdej z tych instytucji przedstawiają 

poniższe zestawienia. 

Tabela 49.  Mocne i słabe strony – Bank Gospodarstwa Krajowego jako menedżer funduszu 

powierniczego, wdrażający instrumenty finansowe RPO WM 2021-2027 

Mocne strony Słabe strony 

• Bardzo duże doświadczenie we wdrażaniu 

instrumentów finansowych w większości 

regionalnych programów operacyjnych w roli 

menadżera funduszu funduszy, w tym w 

województwie małopolskim. 

• Prawdopodobne zaangażowanie jako 

menadżer funduszy powierniczych w wielu 

regionalnych programach operacyjnych, 

wywołujące tendencję do uniwersalizacji 

instrumentów finansowych w skali kraju. 

• Generalnie, bardzo dobra znajomość 

pośredników finansowych funkcjonujących 

praktycznie we wszystkich regionach 

w Polsce (operujących w ramach wszelkich 

form instrumentów finansowych. 

• Kontynuacja zaangażowania jako menadżera 

funduszu powierniczego w ramach RPO WM 

2021-2027 może powodować rutynowe 

podejście do obsługi procesów wdrażania 

instrumentów finansowych – replikowane 

będzie podejście już znane, nie zawsze 

odpowiednio efektywne. 

• (Wysoce prawdopodobne) funkcjonowanie 

jako menedżer funduszy powierniczych w 

wielu regionach – możliwość transferu 

doświadczeń międzyregionalnych. 

• Zjawisko „zmęczenia” współpracą ze znanym 

menadżerem, odpowiedzialnym za 

wdrażanie instrumentów finansowych, 

wywołujące rutynowe podejście po stronie 

pośredników finansowych. 

• Teoretycznie odpowiedni potencjał 

organizacyjny / techniczny w ramach 

regionów – posiadanie własnych biur 

regionalnych; łatwy kontakt bieżący / 

operacyjny, zarówno dla Instytucji 

Zarządzającej, jak i pośredników 

• W praktyce w wielu przypadkach 

niewystarczające zasoby kadrowe do 

współpracy z pośrednikami i odpowiednimi IZ 

i IP, rotacja personelu, zróżnicowane 

kompetencje pracowników, niekiedy wręcz 

podejmowanie błędnych/szkodliwych 
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Mocne strony Słabe strony 

finansowych. decyzji. 

• Zdolność do prowadzenia kampanii 

promocyjnych, dotyczących instrumentów 

finansowych. 

• Słabe ukierunkowanie działań promocyjnych 

pod potrzeby regionu – podejście 

uniwersalistyczne (dążenie do optymalizacji 

działań promocyjnych w skali całego kraju – 

z pomijaniem specyfiki regionalnej). 

• Instytucja bankowa, wyposażona 

w odpowiednie procedury i rozwiązania 

organizacyjne ułatwiające procesy wdrażania 

instrumentów finansowych. 

Współpraca z pośrednikami finansowymi nie 
zapewnia dla nich odpowiedniego stopnia 
bezpieczeństwa audytowego ( w skali. w 
jakiej można by tego oczekiwać). 

• Instytucja posiadająca odpowiedni potencjał, 

umożliwiający szybką mobilizację 

dodatkowych zasobów w przypadku 

konieczności wzmocnienia zdolności 

wdrożeniowych, dotyczących instrumentów 

finansowych. 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

Tabela 50.  Mocne i słabe strony – EBI / EFI jako menedżer funduszu powierniczego, 

wdrażający instrumenty finansowe RPO WM 2021-2027 

Mocne strony Słabe strony 

• Bardzo duże doświadczenie we wdrażaniu 

instrumentów finansowych w krajach Unii 

Europejskiej, posiadanie odpowiednich 

zasobów i potencjału wdrożeniowego (lub 

też możliwość szybkiej mobilizacji tego 

rodzaju zasobów). 

• Z uwagi na skalę prowadzonej działalności 

(europejska / światowa) nie jest pewne, czy 

pełnienie roli menadżera funduszu 

powierniczego w nowym RPO WM zyska 

odpowiednie zainteresowanie. 

• Doświadczenie wynikające z pełnienia roli 

menadżera funduszu funduszy w kilku 

regionach w Polsce (są to jednak 

doświadczenie mniejsze niż posiadane przez 

BGK). 

• Należy oczekiwać długotrwałego procesu 

uzgodnień / zawierania umowy w sprawie 

pełnienia roli menadżera funduszu 

powierniczego. 

• Wysokie bezpieczeństwo audytowe –

interpretacje regulacji unijnych w sprawach 

wdrażania instrumentów finansowych 

dokonywane przez EBI nie budzą 

kontrowersji po stronie Komisji Europejskiej 

– Bank ma bardzo łatwe możliwości 

dokonywania uzgodnień z Komisją. 

• Instytucja stosująca własne procedury 

(kryteria) wyboru pośredników finansowych, 

generalnie niedostępne lub bardzo 

niechętnie ujawniane. 

• Łatwa możliwość transferu najlepszych 

praktyk międzynarodowych w zakresie 

• Instytucja słabo znana potencjalnym 

pośrednikom finansowych, mogąca 
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Mocne strony Słabe strony 

wdrażania instrumentów finansowych. wywoływać obawy przed nawiązaniem 

współpracy. 

• Instytucja bankowa, wyposażona w 

odpowiednie procedury i rozwiązania 

organizacyjne. 

• Instytucja o bardzo niewielkiej skłonności do 

zmiany stosowanych standardów 

postępowania. 

• Nawiązanie współpracy może skutkować 

innymi, pozytywnymi efektami w przyszłości 

(korzyści dla Instytucji Zarządzającej). 

• Co do zasady, instytucja nie oferująca 

wsparcia w zakresie promocji instrumentów 

finansowych (funkcje promocyjne, 

realizowane w skali województwa, musiałby 

zapewnić samodzielnie Instytucja 

Zarządzająca RPO WM). 

• Doświadczenie w pełnieniu roli menedżera 

funduszu funduszy w wybranych polskich 

regionach w okresie 2014-2020. 

• Przetargi i częściowo sprawozdawczość 

prowadzone w języku angielskim, co może 

być istotnym utrudnieniem dla pośredników 

finansowych. 

Źródło: Opracowanie własne. 

Tabela 51.  Mocne i słabe strony – Małopolski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. jako menedżer 

funduszu powierniczego, wdrażający instrumenty finansowe RPO WM 2021-

2027 

Mocne strony Słabe strony 

• Bardzo dobre „osadzenie” w realiach 

miejscowych (spółka samorządowa 

Województwa Małopolskiego). 

• Stosunkowo niski potencjał do wdrażania 

„masowych” w skali instrumentów 

finansowych, realizowanych w rygorze 

regulacji unijnych; w konsekwencji, 

konieczność szybkiego wzmocnienia 

posiadanego potencjału (zasobów kadrowych 

/ technicznych) oraz zdolności operacyjnych 

/ organizacyjnych w zakresie wdrażania 

instrumentów finansowych w reżymie zasad 

finansowania unijnego, dotyczących 

instrumentów finansowych. 

• Instytucja o dobrym rozeznaniu i znajomości 

specyfiki jednostek samorządu terytorialnego 

w województwie małopolskim; od pewnego 

już czasu podejmująca próby nawiązywania 

współpracy jednostkami samorządu 

terytorialnego w województwie (w zakresie 

współpracy dotyczącej finansowania 

przedsięwzięć inwestycyjnych) 

• Stosunkowo ograniczone (nie wystarczająco 

kompleksowe) rozeznanie, co do potencjału 

wdrożeniowego występującego po stronie 

sektora pośredników finansowych 

(natomiast, stosunkowo dobra znajomość 

pośredników finansowych korzystających 

z oferty finansowej MFR). 

• Z uwagi na sprawowany nadzór właścicielski • Brak doświadczeń we wdrażaniu 
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Mocne strony Słabe strony 

przez samorząd województwa 

małopolskiego, łatwa możliwość wpływania 

na działalność i sferę doskonalenia MFR – np. 

w sytuacji konieczności udoskonalenia 

mechanizmów i form postępowania. 

instrumentów finansowych w roli menadżera  

funduszu powierniczego. 

• Instytucja perspektywiczna – po 

wzmocnieniu organizacyjnym oraz 

zasobowym może stać się w przyszłości 

głównym regionalnym wehikułem, który 

mógłby obsługiwać procesy wdrażania 

wszelkich (przynajmniej większości) 

instrumentów finansowych. Udział w roli 

menadżera funduszu powierniczego będzie 

okazją do nabycia odpowiednich 

doświadczeń, jak również wzmocnienia 

potencjału organizacyjnego, związanego 

z wdrażaniem instrumentów finansowych. 

• Prawdopodobna konieczność wstępnej 

weryfikacji potencjału „wyjściowego” 

z punktu widzenia potrzeb związanych 

z wdrażaniem instrumentów finansowych 

w województwie małopolskim. 

 

• Brak możliwości zapewnienia bezpieczeństwa 

audytowego (dla pośredników finansowych, 

jak i Instytucji Zarządzającej RPO WM 2021-

2027). 

Źródło: Opracowanie własne. 

Przedstawiona powyżej analiza kluczowych mocnych i słabych strona analizowanych tu 

(potencjalnych) menadżerów funduszy powierniczych w ramach RPO WM 2021-2027 

wskazuje, iż w przypadku każdego z nich sytuacja jest zróżnicowana. Na tle BGK i EFI / EBI 

stosunkowo słabiej wypada Małopolski Fundusz Rozwoju, aczkolwiek jest to całkowicie 

zrozumiałe (główne słabości wynikają z barku doświadczeń z wdrażania instrumentów 

finansowych w RPO WM). Z drugiej jednak strony, jak było to już zaznaczane, jest to 

instytucja bardzo perspektywiczna tzn. jej wzmocnienie oraz nabycie przez nią doświadczeń 

umożliwi (w przyszłości) skoncentrowanie procesów wdrażania instrumentów finansowych 

w województwie małopolskim na rodzimej jednostce (z wieloma tego pozytywnymi 

konsekwencjami). 

Rozwiązania wspomagające nadzór nad wdrażaniem instrumentów finansowych (strategii 

inwestycyjnej) 

Różnorodność instrumentów finansowych przewidzianych do wdrażania w ramach RPO WM 

2021-2027, której towarzyszyć może wielopodmiotowy układ menadżerów funduszy 

powierniczych, uzasadnia stworzenie trwałych i operacyjnych rozwiązań organizacyjnych 

wspomagających funkcję nadzoru nad procesami wdrażania (odpowiednio, także aktualizacji 

i modyfikacji strategii inwestycyjnej).  
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Za odpowiednie rozwiązanie organizacyjne uznać można powołanie wyodrębnionej struktury 

(np. Małopolskiej Rady Instrumentów Finansowych), która byłaby odpowiedzialna za 

realizację wspomnianego tu nadzoru267. W skład tej struktury wchodziliby wysokiej rangi 

przedstawiciele Instytucji Zarządzającej RPO WM oraz eksperci zewnętrzni (powołani przez 

Marszałka Województwa), dobrani odpowiednio do specyfiki tematycznej poszczególnych 

instrumentów finansowych (co do zasady, mowa jest tu o rozwiązaniu obejmującym 

nieliczne, a więc kilku-, kilkunastoosobowe grono eksperckie). Organizowane regularnie 

(np. kwartalnie oraz w zależności od potrzeb) spotkania zapewniałyby możliwość 

prowadzenia strategicznego monitoringu funkcjonowania menedżerów funduszy 

powierniczych (posiedzenia z udziałem ich przedstawicieli, sprawozdających efekty 

wdrażania instrumentów finansowych, informujących o toku wdrażania instrumentów oraz 

newralgicznych problemach). Rada upoważniona byłaby do oceny procesu wdrażania 

instrumentów finansowych w województwie oraz – na tej podstawie – proponowania zmian 

w mechanizmach wdrażania instrumentów finansowych, w tym również ich parametrów, 

a także proponowania modyfikacji i rozwiązań aktualizujących strategię inwestycyjną 

z uwzględnieniem zmian zachodzących w otoczeniu instrumentów finansowych 

(menadżerów funduszy, pośredników finansowych) oraz – przede wszystkim – wyników 

oceny procesów wdrożeniowych w instrumentach zaplanowanych w ramach poszczególnych 

celów polityki (CP). Reprezentowane w proponowanym rozwiązaniu grono eksperckie byłoby 

dodatkowo adresatem pytań, dotyczących formułowania opinii eksperckich, w tym 

propozycji rozwiązań, dotyczących kwestii programowania i wdrażania instrumentów 

finansowych. 

Zakładając, że sugerowane rozwiązanie zostanie wdrożone (oraz, że zostanie ono osadzone 

na wysokim szczeblu organizacyjnym i będzie funkcjonować regularnie w toku całego 

procesu wdrażania instrumentów finansowych RPO WM) oczekiwać można, że z czasem 

ciało tego typu stanie się ono głównym organem doradczym w zakresie kształtowania 

polityki rozwoju województwa przy wykorzystaniu instrumentów finansowych. Jednocześnie 

stworzony zostanie trwały mechanizm umożliwiający nadzór strategiczny nad wszelkiego 

rodzaju podmiotami wybieranymi w celu wdrażania instrumentów finansowych w regionie. 

Oczywiście, doświadczenia wynikające z funkcjonowania tego rodzaju ciała będą niezwykle 

przydatne dla celów programowania instrumentów finansowych w przyszłości. 

  

 
267 Podobne rozwiązania, polegające na tworzeniu dedykowanych instrumentom finansowym ciał 
monitorująco-nadzorczych, pełniących funkcje doradcze dla marszałków województw i instytucji zarządzających 
RPO, spotykane są już obecnie w niektórych regionach (np. rady inwestycyjne zajmujące się problematyką 
wdrażania instrumentów finansowych, monitoringu i nadzoru nad procesami wdrożeniowymi, funkcjonują np. 
w województwie warmińsko-mazurskim i pomorskim). Przywołać tu można również przykłady tworzonych 
wcześniej rad inwestycyjnych w ramach inicjatyw JEREMIE i JESSICA (inicjatywy dotyczące wdrażania 
instrumentów finansowych w okresie programowania 2007-2013). 
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Założenia strategii inwestycyjnej – instrumenty finansowe 

Trzon produktowy strategii inwestycyjnej stanowić będą zaproponowane w analizę ex ante 

różne rodzaje instrumentów finansowych – wszystkie mają charakter instrumentów 

dłużnych (pożyczki), a w niektórych z nich przewidywane są uzupełniająco formy preferencji 

o charakterze bezzwrotnym. Podsumowanie najważniejszych parametrów proponowanych 

instrumentów przedstawiają kolejne tabele. 

Z punktu widzenia wdrażania instrumentów finansowych znaczenia nabiera ich koordynacja 

z instrumentami interwencji planowanymi w ramach RPO WM, które będą mieć charakter 

bezzwrotny. Z uwagi na specyfikę instrumentów finansowych (zwrotność) są one 

postrzegane jako mniej atrakcyjne. W takiej sytuacji potrzeba odpowiedniej koordynacji 

procesów wdrażania wynika z mniejszej konkurencyjności instrumentów finansowych w 

stosunku do instrumentów bezzwrotnych (dotacji). Zatem, równoległe wdrażanie 

instrumentów finansowych z interwencją bezzwrotną w podobnym obszarze tematycznym 

będzie działać na niekorzyść instrumentów finansowych. Stosunkowo mniejsze 

niebezpieczeństwo wystąpienia tego rodzaju niekorzystnej sytuacji, dotyczy instrumentów 

przewidzianych w CP1 (pożyczki dla MŚP o różnym okresie działalności), bowiem 

instrumenty te nastawione będą na efekty w postaci podnoszenia konkurencyjności 

przedsiębiorstw, w oparciu o inwestycje rozwojowe, z możliwością finansowania potrzeb 

obrotowych. Co do zasady, nie występuje to istotne ryzyko „kanibalizacji” instrumentu przez 

wsparcie dotacyjne. Natomiast przykładem sytuacji zdecydowanie newralgicznej są 

instrumenty finansowe przewidziane w CP2, a więc dotyczące finansowania przedsięwzięć 

dotyczących podnoszenia efektywności energetycznej (w przedsiębiorstwach i sektorze 

mieszkaniowym) oraz pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. W tym obszarach 

istnieje ryzyko konkurencji ze wsparciem dotacyjnym. 

Kwestie dotyczące konkurencji pomiędzy instrumentami finansowymi i wsparciem 

bezzwrotnym, w sytuacji obecności obu rodzajów interwencji w podobnym obszarze 

tematycznym interwencji, powinny stanowić zainteresowanie strategii inwestycyjnej. 

W sytuacji uwzględnienia wcześniejszego wskazania (powołanie ciała / Rady monitorującej 

i nadzorującej wdrażanie instrumentów finansowych), mechanizm koordynacji można 

uwzględnić w zakresie zadaniowym zaproponowanego rozwiązania organizacyjnego, co 

oznacza, że w swoim składzie powinien on uwzględniać obecność przedstawicieli Instytucji 

Zarządzającej RPO WM, odpowiedzialnych za wdrażanie wsparcia bezzwrotnego 

w obszarach, w których przewidziano instrumenty finansowe, obok grona eksperckiego 

i przedstawiciel Instytucji zarządzającej, odpowiedzialnych za realizację instrumentów 

finansowych.
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Tabela 52.  Podsumowanie instrumentów zwrotnych proponowanych w ramach oceny ex ante IF RPO WM 2021-2027 – Cel Polityki 1 

Wyszczególnienie CP1 CP1 Razem 

Instrument finansowy Pożyczki na zwiększenie konkurencyjności sektora MŚP 

dla firm działających do 24 miesięcy 

Pożyczki na zwiększenie konkurencyjności sektora 

MŚP dla firm działających powyżej 24 miesięcy 

- 

Alokacja z RPO WM 2021-2027 

(mln zł) - bez wkładu własnego i 

kosztów zarządzania 

53,57 241,07 294,64 

Planowana liczba udzielonych 

pożyczek 

400 900 1300 

Planowana wartość udzielonych 

pożyczek (mln zł) 

60,0 241,07 301,07 

Dodatkowy komponent 

bezzwrotny 

Tak – sektor dotknięte skutkami pandemii 

koronawirusa 

Tak – sektor dotknięte skutkami pandemii 

koronawirusa 

- 

Odbiorcy ostateczni MŚP o okresie działania nie przekraczającym 24 

miesięcy 

MŚP o okresie działania przekraczającym 24 miesiące - 

Typy finansowanych projektów Wszelkie projekty inwestycyjne i rozwojowe. 

Możliwość sfinansowania wydatków. 

Wszelkie projekty inwestycyjne i rozwojowe. 

Możliwość sfinansowania wydatków obrotowych. 

- 

Wskaźniki produktu Enterprises supported, enterprises supported by 

financial instruments, new enterprises supported. 

Enterprises supported, enterprises supported by 

financial instruments. 

- 

Wskaźniki rezultatu Wartość inwestycji prywatnych uzupełniających 

wsparcie publiczne – instrumenty finansowe, new 

enterprises surviving in the market. 

Wartość inwestycji prywatnych uzupełniających 

wsparcie publiczne – instrumenty finansowe, new 

enterprises surviving in the market. 

- 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Tabela 53.  Podsumowanie instrumentów zwrotnych proponowanych w ramach oceny ex ante IF RPO WM 2021-2027 – Cel Polityki 2 

Wyszczególnienie CP2 CP2 CP2 Razem 

Instrument finansowy Pożyczka na efektywność energetyczną z 

premią – dla firm sektora MŚP 

Pożyczka na efektywność energetyczną 

w sektorze mieszkaniowym 

Pożyczka na OZE z premią – dla MŚP - 

Alokacja z RPO WM 2021-

2027 (mln zł) - bez wkładu 

własnego i kosztów 

zarządzania 

89,29 133,93 89,29 312,51 

Planowana liczba 

udzielonych pożyczek 

125 200 400 725 

Planowana wartość 

udzielonych pożyczek (mln 

zł) 

100,0 150,0 100,0 350 

Dodatkowy komponent 

bezzwrotny 

Tak Nie Tak - 

Odbiorcy ostateczni MŚP Spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, 

TBS, właściciele budynków we 

współwłasności 

MŚP - 

Typy finansowanych 

projektów 

(1) Głęboka modernizacja energetyczna 

budynków, (2) Zastosowanie 

energooszczędnych technologii produkcji 

(w tym wymiana linii produkcyjnych), (3) 

Budowa i przebudowa instalacji OZE 

(1) Głęboka modernizacja energetyczna 

budynków wielorodzinnych, (2) Budowa 

i przebudowa instalacji OZE 

(uzupełniająco) 

Mikroinstalacje fotowoltaiczne, 

wymiana źródła ciepła na OZE (pompy 

ciepła, kolektory słoneczne, kotły na 

biomasę), magazyny energii, stacje 

ładowania samochodów , 

elektrycznych 

- 

Wskaźniki produktu Enterprises supported , enterprises 

supported by financial instruments 

Dwellings with improved energy 

performance (szt.) 

Enterprises supported, enterprises 

supported by financial instruments 

- 

Wskaźniki rezultatu Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej i 

cieplnej (kJ / rok), ilość zaoszczędzonej 

energii elektrycznej (kJ / rok), ilość 

zaoszczędzonej energii cieplnej (kJ / rok) 

Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej (kJ / 

rok 

Additional operational capacity 

installed for renewable energy (MW) 

- 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Tabela 54.  Podsumowanie instrumentów zwrotnych proponowanych w ramach oceny ex ante IF RPO WM 2021-2027 – Cel Polityki 4 i 5 

Wyszczególnienie CP4 CP4 CP4 CP5 Razem 

Instrument finansowy Pożyczka na samozatrudnienie Pożyczka dla PES na start Pożyczka dla PES na rozwój Pożyczka rewitalizacyjna - 

Alokacja z RPO WM 2021-
2027 (mln zł) - bez wkładu 
własnego i kosztów 
zarządzania 

26,79 5,36 17,86 223,21 273,22 

Planowana liczba 
udzielonych pożyczek 

400 100 100 100 700 

Planowana wartość 
udzielonych pożyczek (mln 
zł) 

30,0 6,00 20 250 306 

Dodatkowy komponent 
bezzwrotny 

Tak Tak Tak Tak - 

Odbiorcy ostateczni Wszystkie osoby 
rozpoczynające działalność 
gospodarczą 

Działające do 12 miesięcy: PES 
reintegracyjne i 
przedsiębiorstwa społeczne, 
spółdzielnie socjalne, NGO (w 
celu ekonomizacji działalności) 

Działające powyżej 12 
miesięcy: PES reintegracyjne i 
przedsiębiorstw społeczne, 
spółdzielnie socjalne, NGO (w 
celu ekonomizacji 
działalności) 

Podmioty publiczne (w 
tym jst i ich jednostki 
organizacyjne), sektor 
mieszkaniowy (wspólnoty 
mieszkaniowe, spółdzielnie 
i TBS), sektor społeczny (w 
tym organizacje 
pozarządowe), sektor 
prywatny (MŚP) 

- 

Typy finansowanych 
projektów 

Wszelkie projekty inwestycyjne 
i rozwojowe. 

Wszelkie projekty inwestycyjne 
i rozwojowe.  

Wszelkie projekty 
inwestycyjne i rozwojowe. 

Analogiczne jak w RPO 
WM 2014-2020 (o ile 
wytyczne na okres 
programowania 2021-2027 
nie wprowadzą 
dodatkowych odgórnych 
ograniczeń) – zadania 
wpisane w programy 
rewitalizacji 

- 
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Wyszczególnienie CP4 CP4 CP4 CP5 Razem 

zaakceptowane przez 
UMWM 

Wskaźniki produktu Liczba osób bezrobotnych, w 
tym długotrwale 
bezrobotnych,  objętych 
wsparciem w Programie 
(osoby), liczba osób 
długotrwale bezrobotnych 
objętych wsparciem w 
Programie, liczba osób poniżej 
30 lat objętych wsparciem w 
programie (osoby), liczba osób 
powyżej 54 lat  objętych 
wsparciem w programie 
(osoby) 

Liczba podmiotów ekonomii 
społecznej objętych wsparciem 
(sztuki), enterprises supported 
(of which: micro, small, 
medium, large), enterprises 
supported by financial 
instruments, New enterprises 
supported 

Liczba podmiotów ekonomii 
społecznej objętych 
wsparciem (sztuki), 
enterprises supported (of 
which: micro, small, medium, 
large), enterprises supported 
by financial instruments 

Liczba wspartych obiektów 
infrastruktury 
zlokalizowanych na 
rewitalizowanych 
obszarach, number of 
cultural and tourism sites 
supported, powierzchnia 
obszarów objętych 
rewitalizacją [ha], open 
space created or 
rehabilitated in urban 
areas [ha] 

- 

Wskaźniki rezultatu Liczba objętych wsparciem 
mikro-, małych i średnich 
przedsiębiorstw (w tym 
spółdzielni i przedsiębiorstw 
społecznych) 
(przedsiębiorstwa), enterprises 
supported by financial 
instruments, new enterprises 
supported, liczba osób 
pracujących, łącznie z 
prowadzącymi działalność na 
własny rachunek, objętych 
wsparciem w programie 
(osoby) 

Liczba miejsc pracy 
utworzonych w 
przedsiębiorstwach 
społecznych  

Liczba miejsc pracy 
utworzonych w 
przedsiębiorstwach 
społecznych 

Liczba osób 
zamieszkujących budynki 
mieszkalne objęte 
rewitalizacją, visitors of 
cultural and tourism sites 
supported 

- 

Źródło: Opracowanie własne. 
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7 Tabela wniosków i rekomendacji 

Wniosek Rekomendacja Adresat Sposób wdrożenia Termin 
wdrożenia 

Klasa Obszar 
tematyczny 

Program 
operacyjny 

Bieżący status 
rekomendacji 

1. Instrumenty 

pożyczkowe stosowane 

w ramach PI 3c w RPO 

WM 2014-2020 były 

trafnie zaprojektowane 

i warto rozważyć, po 

dokonaniu stosownych 

drobnych korekt, ich 

kontynuację także w 

podziale na pożyczki 

dla firm działających 

do 24 miesięcy i 

powyżej 24 miesięcy. 

1. Rekomendujemy 

uruchomienie pożyczek 

dla firm działających do 24 

miesięcy i powyżej 24 

miesięcy. W stosunku do 

pożyczek udzielanych w 

ramach RPO WM 2014-

2020 proponujemy 

dokonanie drobnych 

korekt w oprocentowaniu, 

wydłużenie maksymalnej 

karencji, a także (dla firm z 

branży najbardziej 

poszkodowanych w 

wyniku pandemii COVID-

19) rozważenie 

wprowadzenia możliwości 

umorzenia pożyczki (lub 

innego wspomagającego 

wsparcia bezzwrotnego) w 

wysokości do 15% jej 

wartości. 

IZ RPO 

WM 

Zapewnienie 

odpowiedniej alokacji na 

wdrażanie instrumentów 

finansowych, 

opracowanie 

szczegółowej metryki i 

karty produktu 

finansowego (w 

szczególności 

uwzględniających 

możliwość umorzenia 

części pożyczki) oraz 

ogłoszenie przetargu na 

wybór pośredników 

finansowych. 

31 marca 

2022 

Programowa 

operacyjna 

Przedsiębiorczość RPO WM 

2021-2027 

 

2. Instrumenty 

poręczeniowe ze 

środków Polityki 

Spójności 2014-2020 

nie do końca się 

sprawdziły, ze względu 

2. Należy kontynuować 

wspieranie instrumentów 

poręczeniowych ze 

środków zarządzanych 

przez Małopolski Fundusz 

Rozwoju, w formie 

UMWM Zapewnienie 

odpowiedniej alokacji na 

reporęczenie, 

opracowanie 

szczegółowej metryki i 

karty produktu 

30 września 

2021 

Pozasyste-

mowa 

Przedsiębiorczość -  
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Wniosek Rekomendacja Adresat Sposób wdrożenia Termin 
wdrożenia 

Klasa Obszar 
tematyczny 

Program 
operacyjny 

Bieżący status 
rekomendacji 

na niezbyt przyjazne 

zasady ich wdrażania. 

Nie oznacza to 

bynajmniej tego, że 

należy rezygnować z 

ich wdrażania, ale, że 

znacznie lepszym 

źródłem finansowania 

są środki zwrócone, 

administrowane przez 

Małopolski Fundusz 

Rozwoju. 

reporęczeń. Jednocześnie 

należy dopuścić możliwość 

objęcia reporęczeniem 

szerokiej palety 

produktów 

poręczeniowych, w tym 

poręczeń kredytów i 

pożyczek, leasingów, 

poręczeń wadiów, 

poręczeń należytego 

wykonania umowy i 

innych. Jednocześnie 

należy rozważyć 

dopuszczenie 

obejmowania 

reporęczeniem poręczeń 

wybranych pożyczek 

udzielanych ze środków 

europejskich, w tym na 

warunkach 

preferencyjnych. 

finansowego oraz 

ogłoszenie przetargu na 

wybór pośredników 

finansowych. 

3. Pożyczka na 

rewitalizację w ramach 

PI 9b RPO WM 2014-

2020 była trafnie 

zaprojektowana. Po 

niewielkich 

modyfikacjach 

niektórych 

parametrów 

3. Rekomendujemy 

kontynuację pożyczki 

rewitalizacyjnej, w tym 

pozostawienie szerokiego 

katalogu jej odbiorców i 

zakresu. Główne 

modyfikacje odnoszą się 

do obniżenia minimalnej 

wartości w celu 

IZ RPO 

WM 

Zagwarantowanie 

alokacji, przygotowanie 

metryki i karty produktu 

finansowego (w 

szczególności 

uwzględniających 

wprowadzenie 

komponentu 

bezzwrotnego części 

31 marca 

2022 

Programowa 

operacyjna 

rozwój regionalny i 

lokalny 

RPO WM 

2021-2027 
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Wniosek Rekomendacja Adresat Sposób wdrożenia Termin 
wdrożenia 

Klasa Obszar 
tematyczny 

Program 
operacyjny 

Bieżący status 
rekomendacji 

instrumentu może być 

z powodzeniem 

wdrażany w kolejnej 

perspektywie 

finansowej. 

dostosowania jej do 

mniejszych wspólnot 

mieszkaniowych, lepszego 

rozplanowania jej w czasie 

względem wsparcia 

dotacyjnego i 

wprowadzenie 

komponentu 

bezzwrotnego dla JST, PES 

i NGO po rozliczeniu 

inwestycji i wykazaniu 

efektu społecznego. W 

przypadku JST wysokość 

maksymalnego udziału 

części bezzwrotnej 

proponujemy uzależnić od 

wskaźnika podstawowych 

dochodów podatkowych 

na 1 mieszkańca gminy . 

pożyczki) oraz ogłoszenie 

przetargu na wybór 

pośredników 

finansowych. 

Przeprowadzenie akcji 

informacyjnej dla JST 

dotyczącej zasad, planów 

i harmonogramów 

przyznawania dotacji i 

pożyczek na 

rewitalizację, a także 

silniejszego włączania 

interesariuszy 

(szczególnie MŚP, NGO) 

w planowanie 

rewitalizacji. 

4. W zakresie wsparcia 

samozatrudnienia 

istnieje potrzeba 

wdrażania 

preferencyjnych 

pożyczek. Zasady 

wsparcia powinny 

uwzględniać bieżące 

rozstrzygnięcia w 

zakresie linii 

demarkacyjnej (czy 

4. W sytuacji gdy z poziomu 

centralnego będzie 

wdrażany instrument lub 

instrumenty o zasięgu 

krajowym, łączący 

pożyczki z Funduszu Pracy 

w ramach programu BGK i 

EFS+, obejmujący także 

osoby pracujące, nie 

rekomendujemy 

wdrażania osobnego 

IZ RPO 

WM 

Monitorowanie sytuacji 

w zakresie 

przygotowania i 

wdrażania nowego 

zarządzanego centralnie 

instrumentu BGK 

„Wsparcie w starcie”, w 

tym wsparcie 

regionalnych 

pośredników 

finansowych i negocjacje 

31 marca 

2022 

Programowa 

operacyjna 

rynek pracy RPO WM 

2021-2027 
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Wniosek Rekomendacja Adresat Sposób wdrożenia Termin 
wdrożenia 

Klasa Obszar 
tematyczny 

Program 
operacyjny 

Bieżący status 
rekomendacji 

instrumenty finansowe 

w tym obszarze mogą 

być wdrażane przez 

regiony) i dostępność 

alternatywnych 

programów (w 

szczególności  

„Wsparcia w starcie”).  

instrumentu na poziomie 

regionalnym, 

finansowanych ze środków 

RPO WM 2021-2027. 

W toku dalszych prac 

przygotowawczych nowej 

perspektywy finansowej 

należy zadbać o to, aby 

taki instrument objął 

województwo małopolskie 

i zagwarantował 

odpowiedni poziom 

finansowania dla regionu. 

W sytuacji braku lub 

ograniczeń wdrażania 

takiego instrumentu z 

poziomu krajowego, 

sugerujemy wdrożyć 

analogiczne rozwiązanie z 

poziomu RPO. Pożyczka 

byłaby skierowana nie 

tylko dla osób 

bezrobotnych, ale dla 

wszystkich zakładających 

działalność gospodarczą. 

odpowiedniej alokacji 

dla regionu. 

Jeśli pożyczka nie 

zostanie zaplanowana i 

uruchomiona zgodnie z 

aktualnymi planami 

MFiPR należy rozważyć 

przygotowania 

instrumentu 

regionalnego 

o analogicznych 

parametrach zgodnie z 

przedstawioną w 

raporcie propozycją. 

W przypadku 

zaprzestania wdrażania 

programu „Wsparcie w 

starcie” należy 

odpowiednio zwiększyć 

alokację na instrumenty 

finansowe na 

samozatrudnienie w 

ramach RPO WM i 

zastosować preferencję 

dla osób bezrobotnych. 

5. Wsparcie podmiotów 

ekonomii społecznej 

powinno w mniejszym 

stopniu bazować na 

dotacjach, a w 

5. Rekomendujemy 

zapewnienie 

ogólnodostępnego 

wsparcia zwrotnego dla 

PES. Instrument powinien 

IZ RPO 

WM 

Monitorowanie sytuacji 

w zakresie 

przygotowania i 

wdrażania instrumentu 

w ramach programu 

31 marca 

2022 

Programowa 

operacyjna 

włączenie 

społeczne 

RPO WM 

2021-2027 
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Wniosek Rekomendacja Adresat Sposób wdrożenia Termin 
wdrożenia 

Klasa Obszar 
tematyczny 

Program 
operacyjny 

Bieżący status 
rekomendacji 

większym na 

instrumentach 

zwrotnych. 

Prawdopodobnie 

odpowiednia oferta 

zostanie przygotowana 

na poziomie krajowym 

(w ramach kontumacji 

POWER). Gdyby jednak 

demarkacja wsparcia 

przebiegała inaczej, 

zaproponowaliśmy 

podstawowe 

parametry dla takiego 

instrumentu.  

bazować na dostępnej w 

ramach POWER pożyczce 

„na rozwój” i „na start” z 

uwzględnieniem 

proponowanych 

modyfikacji dotyczących 

wzrostu maksymalnej 

wartości pożyczki i okresu 

zapadalności, rezygnacji z 

wymogu osiągnięcia 

dodatkowej korzyści 

społecznej i zastosowania 

elementów zachęty dla 

potencjalnych 

pożyczkobiorców w 

postaci częściowych 

umorzeń związany z 

tworzeniem nowych 

miejsc pracy, 

ekonomizacją NGO i 

uruchamianiem lub 

rozszerzaniem zakresu 

świadczonych usług 

społecznych bądź 

zdrowotnych. 

krajowego EFS+, w tym 

wsparcie regionalnych 

pośredników 

finansowych i negocjacje 

odpowiedniej alokacji dla 

regionu. 

Jeśli pożyczka nie 

zostanie zaplanowana 

lub uruchomiona, należy 

rozważyć przygotowania 

instrumentu 

regionalnego o 

parametrach opisanych 

w raporcie. 

6. Pożyczka na 

zwiększenie 

efektywności 

energetycznej w 

sektorze 

6. Rekomendujemy 

kontynuację wdrażania 

pożyczki na zwiększenie 

efektywności 

energetycznej dla sektora 

IZ RPO 

WM 

Zapewnienie 

odpowiedniej alokacji na 

wdrażanie pożyczki, 

opracowanie 

szczegółowej metryki i 

31 marca 

2022 

Programowa 

operacyjna 

Energetyka RPO WM 

2021-2027 
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Wniosek Rekomendacja Adresat Sposób wdrożenia Termin 
wdrożenia 

Klasa Obszar 
tematyczny 

Program 
operacyjny 

Bieżący status 
rekomendacji 

mieszkaniowym była 

trafnie zaprojektowana 

i dobrze odpowiadała 

na potrzeby klientów. 

W regionie wciąż 

występuje znaczące 

zapotrzebowanie na 

środki finansujące 

termomodernizację 

budynków 

wielorodzinnych. 

mieszkaniowego w 

przyszłej perspektywie 

finansowej. 

Rekomendujemy 

wprowadzenie kilku 

modyfikacji w konstrukcji 

pożyczki, w tym 

zwiększenie maksymalnej 

kwoty pożyczki, 

rozszerzenie grupy 

docelowej na właścicieli 

budynków we 

współwłasności, 

zwiększenie limitu 

środków na prace 

dodatkowe oraz 

wprowadzenie pewnych 

wyjątków w zakresie 

wymaganego 25% progu 

poprawy efektywności 

energetycznej.  

karty produktu oraz 

ogłoszenie przetargu na 

wybór pośredników 

finansowych. 

7. W ramach RPO WM 

2014-2020 interwencja 

w obszarze 

efektywności 

energetycznej 

przedsiębiorstw 

realizowana była 

wyłącznie poprzez 

wsparcie dotacyjne. 

7. Rekomendujemy 

wprowadzenie 

instrumentu finansowego 

dla MSP w postaci 

pożyczki na efektywność 

energetyczną z premią. 

Umożliwi ona 

sfinansowanie w sposób 

kompleksowy wszystkich 

IZ RPO 

WM 

Zapewnienie 

odpowiedniej alokacji na 

wdrażanie pożyczki, 

opracowanie 

szczegółowej metryki i 

karty produktu oraz 

ogłoszenie przetargu na 

wybór pośredników 

finansowych. 

31 marca 

2022 

Programowa 

operacyjna 

Energetyka RPO WM 

2021-2027 
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Wniosek Rekomendacja Adresat Sposób wdrożenia Termin 
wdrożenia 

Klasa Obszar 
tematyczny 

Program 
operacyjny 

Bieżący status 
rekomendacji 

Przeprowadzone 

analizy uzasadniają 

wprowadzenie w tym 

obszarze 

instrumentów 

finansowych. 

kosztów inwestycji w 

obszarze zwiększenia 

efektywności 

energetycznej w ramach 

jednego instrumentu, przy 

jednoczesnym 

zapewnieniu efektywnego 

kosztowo efektu zachęty. 

8. Osiągnięcie ambitnych 

celów w zakresie 

zwiększenia udziału 

OZE w produkcji 

energii elektrycznej i 

cieplnej wymaga 

kontynuacji wsparcia 

publicznego w tym 

obszarze. 

Przeprowadzone 

analizy uzasadniają 

wprowadzenie 

wsparcia zwrotnego 

OZE dla prosumentów 

biznesowych i brak 

silnych przesłanek dla 

tego typu interwencji 

w przypadku 

podmiotów 

zawodowych 

uczestniczących w 

aukcjach OZE. 

8. Dla firm sektora MŚP 

rekomendujemy 

przygotowanie 

instrumentu zwrotnego z 

komponentem 

dotacyjnym, w formie 

pożyczki na OZE z premią. 

Jej celem będzie 

zwiększenie produkcji 

energii elektrycznej i 

cieplnej z OZE na własne 

potrzeby. Taka pożyczka 

zapewni kompleksowe 

finansowanie inwestycji 

OZE w ramach jednego 

instrumentu, przy 

jednoczesnym 

zapewnieniu efektywnego 

kosztowo efektu zachęty. 

Ze względów 

wdrożeniowych, należy 

rozważyć przynajmniej 

IZ RPO 

WM 

Zapewnienie 

odpowiedniej alokacji na 

wdrażanie pożyczki, 

opracowanie 

szczegółowej metryki i 

karty produktu oraz 

ogłoszenie przetargu na 

wybór pośredników 

finansowych. 

Przeanalizowanie 

zasadności częściowej 

integracji pożyczki na 

efektywność 

energetyczną i pożyczki 

na OZE dla MŚP. 

31 marca 

2022 

Programowa 

operacyjna 

Energetyka RPO WM 

2021-2027 
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Wniosek Rekomendacja Adresat Sposób wdrożenia Termin 
wdrożenia 

Klasa Obszar 
tematyczny 

Program 
operacyjny 

Bieżący status 
rekomendacji 

częściową integrację 

pożyczki na OZE dla MŚP z 

pożyczką na efektywność 

energetyczną MŚP. (w tym 

poprzez integrację tych 

instrumentów w ramach 

procedury przetargowej). 

9. Istnieją przesłanki dla 

wdrożenia 

instrumentów 

zwrotnych 

wspierających 

produkcję OZE przez 

osoby fizyczne.  

Jednak aktualne plany 

wsparcia 

ogólnokrajowego w 

tym obszarze stawiają 

pod znakiem zapytania 

zasadność takiego 

wsparcia w ramach 

RPO WM 2021-2027  

9. Rekomendujemy IŻ RPO 

monitorowanie dalszych 

losów programów 

krajowych („Mój prąd”, 

„Czyste powietrze”). Jeśli 

programy krajowe nie 

będą kontynuowane w 

planowanym zakresie (np. 

w wyniki 

popandemicznych 

problemów 

budżetowych), IZ RPO 

powinna wrócić do 

koncepcji uruchomienia 

odpowiedniego 

instrumentu w ramach 

RPO WM 2021-2027. 

IZ RPO 

WM 
Na obecnym etapie – 

monitorowanie przez IŻ 

decyzji dotyczących 

kontynuacji programów 

krajowych Mój prąd i 

Czyste powietrze, i 

potencjalne 

uruchomienie 

odpowiedniego 

instrumentu w ramach 

RPO WM 2021-2027 w 

sytuacji zaistnienia takiej 

potrzeby. 

31 marca 

2021 

Programowa 

operacyjna 

Energetyka RPO WM 

2021-2027 

 

10. W okresie 2021-2027 

w znacznie większej 

skali, niż dotąd, będą 

stosowane 

instrumenty łączące 

instrumenty finansowe 

10. W celu upowszechnienia 

wiedzy na temat de facto 

nowego instrumentu 

(instrument finansowy 

+dotacja w ramach jednej 

operacji) rekomendujemy 

Instytucja 

Koordynuj

ąca 

regionalne 

programy 

operacyjn

Opracowanie, w 

konsultacji z 

odpowiednimi organami 

Komisji Europejskiej , 

instytucjami 

zarządzającymi oraz 

31 grudnia 

2021 

Horyzontalna 

operacyjna 

System realizacji 

polityki spójności 

Więcej, niż 

jeden 

program 
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Wniosek Rekomendacja Adresat Sposób wdrożenia Termin 
wdrożenia 

Klasa Obszar 
tematyczny 

Program 
operacyjny 

Bieżący status 
rekomendacji 

ze wsparciem 

bezzwrotnym. 

Jednocześnie, do 

takiego wsparcia 

bezzwrotnego będą 

stosowane reguły 

dotyczące 

instrumentów 

finansowych. 

pod kątem odpowiednich 

IZ, pośredników 

finansowych oraz 

ostatecznych odbiorców, 

przygotowanie 

podręcznika opisującego 

zasady wdrażania takich 

instrumentów i związane z 

tym obowiązki. 

e przedstawicielami 

potencjalnych 

pośredników 

finansowych podręcznika 

w przystępny sposób (np. 

z przykładami) 

opisującego zasady 

łączenie instrumentów 

finansowych z dotacjami.  

11. Znacząca część 

ankietowanych 

przedsiębiorstw MŚP 

(ok. 30%) uważa, że 

informacje o 

pożyczkach ze środków 

RPO WM 2014-2020 

jest trudno dostępna 

dla zainteresowanych, 

taka sama grupa jest 

przeciwnego zdania. 

Zdaniem 

ankietowanych 

przedsiębiorców, 

istnieje potrzeba 

silniejszego 

promowania oferty w 

mediach (TV, radio, 

Internet), w tym 

mediach 

społecznościowych 

11. Rekomendujemy 

przeanalizowanie 

możliwości zwiększenia 

intensywności i 

skuteczności promocji 

instrumentów 

finansowych wśród firm 

sektora MŚP. 

Wśród możliwych działań 

promocyjnych 

proponujemy m.in. 

mailing do biur 

rachunkowych 

obsługujących MŚP w 

regionie, organizację 

niewielkich spotkań 

promocyjno-

informacyjnych dla biur 

rachunkowych i firm MŚP 

(optymalnie z udziałem 

firm które korzystały z 

IZ RPO 

WM, PF 

Proponujemy 

wydzielenie puli środków 

przeznaczonych 

wyłącznie na promocję 

instrumentów 

finansowych przez 

pośredników 

finansowych. Środki te 

podlegałyby zwrotowi w 

przypadku ich 

niewykorzystania na 

działania promocyjne. 

31 marca 

2022 

Programowa 

operacyjna 

Przedsiębiorczość RPO WM 

2021-2027 

31 marca 2022 
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Wniosek Rekomendacja Adresat Sposób wdrożenia Termin 
wdrożenia 

Klasa Obszar 
tematyczny 

Program 
operacyjny 

Bieżący status 
rekomendacji 

oraz na stronie urzędu. 

Wiele osób 

wskazywało również na 

zasadność 

bezpośredniego 

kontaktu z 

przedsiębiorcami (np. 

kontaktu mailowego) 

oraz przekazywanie 

informacji o dostępnej 

ofercie do biur 

rachunkowych 

obsługujących małych 

przedsiębiorców. Z 

wyników Komponentu 

1 badania można też 

wysnuć wniosek o 

celowości organizacji 

niewielkich spotkań 

promocyjnych, z 

dobrze dobraną grupą 

uczestników  

potencjalnych 

ostatecznych 

odbiorców IF. 

pożyczek RPO), promocję 

w mediach 

społecznościowych (w tym 

w grupach MŚP z 

regionu). Ważnym 

instrumentem promocji 

powinny też być 

regularnie aktualizowane i 

napisane przystępnym 

językiem strony 

internetowe 

menedżera/ów funduszu 

powierniczego i 

wydzielona podstrona 

RPO WM, dotycząca 

instrumentów 

finansowych. 
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Załącznik 1 – analiza oferty finansowania zwrotnego na bazie środków publicznych, 

w Małopolsce 

Niniejszy załącznik prezentuje wyniki analizy oferty instrumentów finansowania zwrotnego, 

opartych na środkach publicznych. Prezentujemy tu główne instrumenty dostępne dla 

podmiotów (docelowych odbiorców) w województwie małopolskim.  

Wyniki analizy przedstawiamy w formie fiszek, zawierających opis instrumentu (w tym 

ze wskazaniem pośredników finansowych oraz głównych parametrów instrumentów). 

Zestawienie fiszek podzielone zostało na trzy grupy:  

• instrumenty finansowania dłużnego (pożyczkowe) (fiszki 1-15), 

• instrumenty poręczeniowe / gwarancyjne (fiszki 16-22) oraz  

• instrumenty kapitałowe (fiszki 23-27).  
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7.1 Instrumenty dłużne (pożyczkowe) (fiszki 1-15) 

Opis instrumentu (instrumenty dłużne – pożyczkowe) – fiszka 1 

Instrument finansowy Pożyczka dla MŚP we wczesnej fazie rozwoju –
 RPO Woj. Małopolskiego, Poddziałanie 3.4.1 

Kwalifikowalne wydatki i projekty Cele inwestycyjne firm oraz cele obrotowe 
powiązane z celami inwestycyjnymi. 

Kwalifikowalni pożyczkobiorcy Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 
realizujące przedsięwzięcia rozwojowe na 
terenie woj. małopolskiego, prowadzące 
działalność nie dłużej niż 24 miesiące. 

Instrument krajowy/regionalny Regionalny 

Instytucja zarządzająca danym instrumentem Bank Gospodarstwa Krajowego 

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

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

• Towarzystwo Inwestycji Społeczno-
Ekonomicznych S.A. 

• Lubelska Fundacja Rozwoju 

• Fundusz Wschodni 

Okres dostępności  2018-2023 

Liczba i wartość udzielonego wsparcia 
(Polska/Małopolska) 

W Małopolsce udzielono 240 pożyczek na 
kwotę 27,8 mln zł (dane na 10 lipca 2020 roku). 

Budżet (na kraj/region) 20 mln euro (alokacja ze środków UE) 

Parametry instrumentu 

Zapadalność 7 lat 

Maksymalna wartość finansowania 1 mln zł 

Oprocentowanie od 0,29% rocznie dla przedsiębiorstw 
realizujących projekty w zakresie Regionalnych 
Inteligentnych Specjalizacji Małopolski lub na 
terenach o niskiej aktywności gospodarczej; od 
1,29% w skali roku dla pozostałych firm 

Inne opłaty Brak 

Zabezpieczenie pożyczki Wszelkie dopuszczalne prawem 

Inne charakterystyki 6 miesięcy karencji na spłatę kapitału  
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Opis instrumentu (instrumenty dłużne – pożyczkowe) – fiszka 2 

Instrument finansowy Pożyczka dla MŚP funkcjonujących powyżej 24 miesięcy 
– RPO Woj. Małopolskiego, Poddziałanie 3.4.1 

Kwalifikowalne wydatki i projekty Cele inwestycyjne firm oraz cele obrotowe powiązane 
z celami inwestycyjnymi. 

Kwalifikowalni pożyczkobiorcy Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa realizujące 
przedsięwzięcia rozwojowe w woj. małopolskim, 
prowadzące działalność pow. 24 miesięcy. 

Instrument krajowy/regionalny Regionalny 

Instytucja zarządzająca danym 
instrumentem 

Bank Gospodarstwa Krajowego 

Pośrednicy finansowi • Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa 

• Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych 
S.A. 

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

• 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. 

• Lubelska Fundacja Rozwoju 

• Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego 

• Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

Okres dostępności  2018-2023 

Liczba i wartość udzielonego wsparcia 
(Polska/Małopolska) 

W Małopolsce udzielono 937 pożyczek na kwotę 171,6 
mln zł (dane na 10 lipca 2020 roku). 

Budżet (na kraj/region) 40 mln euro (alokacja ze środków UE) 

Parametry instrumentu 

Zapadalność 7 lat 

Maksymalna wartość finansowania 1 mln zł 

Oprocentowanie od 0,29% rocznie dla przedsiębiorstw realizujących 
projekty w zakresie Regionalnych Inteligentnych 
Specjalizacji Małopolski lub na terenach o niskiej 
aktywności gospodarczej; od 1,29% w skali roku dla 
pozostałych firm 

Inne opłaty Brak 

Zabezpieczenie pożyczki Wszelkie dopuszczalne prawem 

Inne charakterystyki 6 miesięcy karencji na spłatę kapitału  
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Opis instrumentu (instrumenty dłużne – pożyczkowe) – fiszka 3 

Instrument finansowy Pożyczka na modernizację energetyczną 
budynków wielorodzinnych – RPO Woj. 
Małopolskiego, Poddziałanie 4.3.4 

Kwalifikowalne wydatki i projekty Finansowanie projektów z zakresu modernizacji 
energetycznej budynków, zwiększających 
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 

Kwalifikowalni pożyczkobiorcy Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, 
towarzystwa budownictwa społecznego, 
jednostki samorządu terytorialnego i podległe 
im podmioty. 

Instrument krajowy/regionalny Regionalny 

Instytucja zarządzająca danym instrumentem Bank Gospodarstwa Krajowego 

Pośrednicy finansowi • Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego 
S.A. 

• Alior Bank S.A. 

Okres dostępności  2018-2023 

Liczba i wartość udzielonego wsparcia 
(Polska/Małopolska) 

W Małopolsce udzielono 68 pożyczek na kwotę 
33,9 mln zł (dane na 10 lipca 2020 roku). 

Budżet (na kraj/region) 20 mln euro (alokacja ze środków UE) 

Parametry instrumentu 

Zapadalność 20 lat 

Maksymalna wartość finansowania 3,2 mln zł 

Oprocentowanie Od 0,15% do 0,5% rocznie, w zależności od 
planowanego efektu energetycznego. 

Inne opłaty Brak 

Zabezpieczenie pożyczki Wszelkie dopuszczalne prawem 

Inne charakterystyki 6 miesięcy karencji na spłatę kapitału. 
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Opis instrumentu (instrumenty dłużne – pożyczkowe) – fiszka 4 

Instrument finansowy Pożyczka na rewitalizację – RPO Woj. 
Małopolskiego, Działanie 11.4. 

Kwalifikowalne wydatki i projekty 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. 

Kwalifikowalni pożyczkobiorcy bardzo szeroka grupa odbiorców: m.in. 
przedsiębiorcy, JST, spółdzielnie i wspólnoty 
mieszkaniowe, instytucje kultury. 

Instrument krajowy/regionalny Regionalny 

Instytucja zarządzająca danym instrumentem Bank Gospodarstwa Krajowego 

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

Okres dostępności  2018-2023 

Liczba i wartość udzielonego wsparcia 
(Polska/Małopolska) 

W Małopolsce udzielono 41 pożyczek na kwotę 
87,4 mln zł (dane na 10 lipca 2020 roku). 

Budżet (na kraj/region) 30 mln euro (alokacja ze środków UE) 

Parametry instrumentu 

Zapadalność 20 lat 

Maksymalna wartość finansowania 15 mln zł 

Oprocentowanie Od 0,05% rocznie 

Inne opłaty Brak 

Zabezpieczenie pożyczki Wszelkie dopuszczalne prawem 

Inne charakterystyki 6 miesięcy karencji na spłatę kapitału. 

  



 

 

  
244 

 

Opis instrumentu (instrumenty dłużne – pożyczkowe) – fiszka 5 

Instrument finansowy Pożyczka płynnościowa dla start-upów – RPO 
WM 

Kwalifikowalne wydatki i projekty Przedsięwzięcia płynnościowe - mające na celu 
finansowanie wydatków związanych z 
utrzymaniem bieżącej działalności firmy i 
zapewnieniem jej płynności finansowej. 

Kwalifikowalni pożyczkobiorcy Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z 
siedzibą lub oddziałem na terenie województwa 
małopolskiego, prowadzące działalność nie 
dłużej niż 24 miesiące. 

Instrument krajowy/regionalny Regionalny 

Instytucja zarządzająca danym instrumentem Bank Gospodarstwa Krajowego 

Pośrednicy finansowi • Towarzystwo Inwestycji Społeczno- 
Ekonomicznych S.A 

• Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum 
Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej 
Beskidzkiej 

• Fundacja Rozwoju Regionu Rabka 

• Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej 

• Małopolska Agencja Rozwoju 
Regionalnego S.A. 

• Lubelska Fundacja Rozwoju 

Okres dostępności  IV-XII 2020 r. 

Liczba i wartość udzielonego wsparcia 
(Polska/Małopolska) 

b.d. 

Budżet (na kraj/region) 111 mln zł (łączna alokacja na pożyczki 
płynnościowe dla małopolskich firm) 

Parametry instrumentu 

Zapadalność 7 lat 

Maksymalna wartość finansowania 500 tys. zł 

Oprocentowanie 0% (pożyczka nieoprocentowana). 

Inne opłaty Brak 

Zabezpieczenie pożyczki Wszelkie dopuszczalne prawem 

Inne charakterystyki 6 miesięcy karencji na spłatę kapitału  
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Opis instrumentu (instrumenty dłużne – pożyczkowe) – fiszka 6 

Instrument finansowy Pożyczka płynnościowa dla firm pow. 24 
miesięcy – RPO WM 

Kwalifikowalne wydatki i projekty Przedsięwzięcia płynnościowe - mające na celu 
finansowanie wydatków związanych z 
utrzymaniem bieżącej działalności firmy i 
zapewnieniem jej płynności finansowej. 

Kwalifikowalni pożyczkobiorcy Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z 
siedzibą lub oddziałem na terenie województwa 
małopolskiego, prowadzące działalność powyżej 
24 miesięcy. 

Instrument krajowy/regionalny Regionalny 

Instytucja zarządzająca danym instrumentem Bank Gospodarstwa Krajowego 

Pośrednicy finansowi • Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa 

• Towarzystwo Inwestycji Społeczno- 
Ekonomicznych S.A. 

• Lubelska Fundacja Rozwoju 

• Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

Okres dostępności  IV-XII 2020 r. 

Liczba i wartość udzielonego wsparcia 
(Polska/Małopolska) 

b.d. 

Budżet (na kraj/region) 111 mln zł (łączna alokacja na pożyczki 
płynnościowe dla małopolskich firm) 

Parametry instrumentu 

Zapadalność 7 lat 

Maksymalna wartość finansowania 500 tys. zł 

Oprocentowanie 0% (pożyczka nieoprocentowana). 

Inne opłaty Brak 

Zabezpieczenie pożyczki Wszelkie dopuszczalne prawem 

Inne charakterystyki 6 miesięcy karencji na spłatę kapitału  
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Opis instrumentu (instrumenty dłużne – pożyczkowe) – fiszka 7 

Instrument finansowy Kredyty z dopłatą ARiMR do oprocentowania 

Kwalifikowalne wydatki i projekty Cele inwestycyjne i obrotowe związane m.in. 
z zakupem użytków rolnych, wznowieniem 
produkcji w gospodarstwach rolnych, w których 
wystąpiły szkody spowodowane przez klęski 
żywiołowe, nabywaniem akcji lub udziałów 
spółek prowadzących przetwórstwo produktów 
rolnych. 

Kwalifikowalni pożyczkobiorcy Osoby prowadzące działalność w zakresie 
szeroko rozumianego rolnictwa i przetwórstwa 
produktów rolnych, które są osobami 
fizycznymi lub prawnymi. 

Instrument krajowy/regionalny Krajowy 

Instytucja zarządzająca danym instrumentem Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa 

Pośrednicy finansowi • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. i banki 
zrzeszone 

• SGB-Bank S.A. i banki zrzeszone 

• Krakowski Bank Spółdzielczy 

• Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 

• Santander Bank Polska S.A. 

• Bank Pekao S.A. 

• Bank Ochrony Środowiska S.A. 

Okres dostępności  2015-2020 

Liczba i wartość udzielonego wsparcia 
(Polska/Małopolska) 

W Polsce w 2019 r. udzielono 1995 kredytów 
inwestycyjnych na kwotę 527 mln zł. Kredytów 
klęskowych (głównie obrotowych) udzielono 
9798 na kwotę 958 mln zł. 

W Polsce w 2019 r. udzielono 8 kredytów 
inwestycyjnych na kwotę 0,7 mln zł. 

Budżet (na kraj/region) B.d. 

Parametry instrumentu 

Zapadalność Do 15 lat 

Maksymalna wartość finansowania 8 mln zł 

Oprocentowanie Od 1,35% do 3% (dopłata ARMiR wynosi 0,33 
oprocentowania banku). 

Inne opłaty Marża od 1,4% do 3,5% 

Zabezpieczenie pożyczki Wszelkie dopuszczalne prawem 

Inne charakterystyki Do 12 miesięcy karencji na spłatę kapitału 
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Opis instrumentu (instrumenty dłużne – pożyczkowe) – fiszka 8 

Instrument finansowy WFOŚiGW – pożyczki dotyczące ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej (udzielane 
samodzielnie lub w połączeniu z dotacją) 

Kwalifikowalne wydatki i projekty Zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące 
ochronie środowiska, określone w art. 400a ust. 
1 pkt 2, 2a, 5-9a, 11-22 i 24-42 ustawy Prawo 
ochrony środowiska. 

Kwalifikowalni pożyczkobiorcy Przedsiębiorstwa, jednostki samorządu 
terytorialnego i inne podmioty 

Instrument krajowy/regionalny Regionalny 

Instytucja zarządzająca danym instrumentem Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Krakowie 

Pośrednicy finansowi Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Krakowie 

Okres dostępności  b.d. 

Liczba i wartość udzielonego wsparcia 
(Polska/Małopolska) 

W 2019 roku WFOŚiGW w Krakowie zawarł 106 
umów pożyczek preferencyjnych na łączną 
kwotę 108 mln zł (łącznie umowy z firmami, JST 
i innymi podmiotami). 

Budżet (na kraj/region) b.d. 

Parametry instrumentu 

Zapadalność Do 10 lat (pożyczki w kwocie do 1 mln zł) lub do 
12 lat (pozostałe pożyczki). 

Maksymalna wartość finansowania 40 mln zł 

Oprocentowanie Od 2% pożyczki powyżej 10 mln zł do 3,5% 
pożyczki do 5 mln zł (pożyczki z możliwością 
umorzenia), od 2,5% (pożyczki bez możliwości 
umorzenia). 

Inne opłaty Brak 

Zabezpieczenie pożyczki Wszelkie dopuszczalne prawem. 

Inne charakterystyki Możliwość umorzenia części pożyczki (do kwoty 
250 tys. zł), do 24 miesięcy karencji na spłatę 
kapitału. 
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Opis instrumentu (instrumenty dłużne – pożyczkowe) – fiszka 9 

Instrument finansowy Programy priorytetowe NFOŚiGW – 
preferencyjne pożyczki z możliwością 
umorzenia lub uzyskania dopłat do 
oprocentowania kredytów bankowych 

Kwalifikowalne wydatki i projekty Przedsięwzięcia dotyczące ochrony środowiska, 
wskazane w „Liście priorytetowych programów 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej”. 

Kwalifikowalni pożyczkobiorcy Szerokie grono odbiorców, w tym JST i firmy  

Instrument krajowy/regionalny Krajowy 

Instytucja zarządzająca danym instrumentem Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 

Pośrednicy finansowi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 

Okres dostępności  Zazwyczaj 2015-2025 (termin realizacji 
poszczególnych priorytetowych programów 
może się różnić) 

Liczba i wartość udzielonego wsparcia 
(Polska/Małopolska) 

W Polsce w 2019 r. ze środków własnych 
udzielono 114 pożyczek na łączną kwotę 
1,08 mld zł. Brak informacji o aktywności 
w Małopolsce. 

Budżet (na kraj/region) b.d. 

Parametry instrumentu 

Zapadalność Do 15 lat (w uzasadnionych przypadkach do 25 
lat). 

Maksymalna wartość finansowania Nieokreślona (nawet 300 mln zł). 

Oprocentowanie Od 1% 

Inne opłaty Brak 

Zabezpieczenie pożyczki Wszelkie dopuszczalne prawem 

Inne charakterystyki Do 18 miesięcy karencji na spłatę kapitału. 
Możliwość częściowego umorzenia pożyczki do 
10% wypłaconej kwoty pożyczki, nie więcej niż 
1 mln zł, pod warunkiem osiągnięcia efektu 
ekologicznego. W ściśle określonych 
przypadkach poziom umorzenia może być 
zwiększony. 

Dopłaty do oprocentowania kredytów 
bankowych dotyczą tylko wybranych 
Programach Priorytetowych. Wyliczane są od 
kapitału kredytu (kwoty aktualnego zadłużenia 
kredytu) - łączna kwota dopłat nie może 
przekroczyć 15% wykorzystanej kwoty kredytu 
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Opis instrumentu (instrumenty dłużne – pożyczkowe) – fiszka 9 

Opis instrumentu (instrumenty dłużne – pożyczkowe) – fiszka 10 

Instrument finansowy Pożyczki na samozatrudnienie - Działanie 6.2 
PO KL (obecnie ma miejsce tzw. drugi obrót 
środkami). 

Kwalifikowalne wydatki i projekty Dowolny cel gospodarczy związany 
z rozpoczęciem działalności gospodarczej 
(wydatki inwestycyjne i obrotowe). 

Kwalifikowalni pożyczkobiorcy Osoby fizyczne, które w okresie 
poprzedzających 12 miesięcy nie prowadziły 
zarejestrowanej działalności gospodarczej –
 uczące się, pracujące, lub zamieszkujące na 
obszarze danego województwa 

Instrument krajowy/regionalny Krajowy 

Instytucja zarządzająca danym instrumentem Na terenie Małopolski: Wojewódzki Urząd Pracy 
w Krakowie. 

Pośrednicy finansowi Na terenie Małopolski: Stowarzyszenie 
„Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości 
i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej we współpracy 
z Sądecką Izbą Gospodarcza, Agencją Rozwoju 
Małopolski Zachodniej S.A., Małopolską Agencją 
Rozwoju Regionalnego S.A. 

Okres dostępności  2016-2020 

Liczba i wartość udzielonego wsparcia 
(Polska/Małopolska) 

W Polsce 5995 pożyczek na łączną kwotę 
243 mln złotych (Małopolska – b.d.) 

Budżet (na kraj/region) B.d. 

Parametry instrumentu 

Zapadalność Do 5 lat 

Maksymalna wartość finansowania 50 000 zł 

Oprocentowanie od 0,5 do 2% rocznie 

Inne opłaty Brak 

Zabezpieczenie pożyczki Wszelkie dopuszczalne prawem 

Inne charakterystyki 12 miesięcy karencji na spłatę kapitału. 
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Opis instrumentu (instrumenty dłużne – pożyczkowe) – fiszka 11 

Instrument finansowy Pożyczki w programie „Pierwszy Biznes – 
Wsparcie w Starcie” 

Kwalifikowalne wydatki i projekty Podjęcie działalności gospodarczej oraz 
utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego. 

Kwalifikowalni pożyczkobiorcy Studenci ostatniego roku, absolwentów szkół 
średnich i wyższych, osoby bezrobotne 
zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy. 

Instrument krajowy/regionalny Krajowy 

Instytucja zarządzająca danym instrumentem Bank Gospodarstwa Krajowego 

Pośrednicy finansowi Na terenie Małopolski: Fundacja Agencja 
Rozwoju Regionalnego w Starachowicach, 
Lubelska Fundacja Rozwoju.  

Na terenie Polski 5 podmiotów spoza sektora 
bankowego. 

Okres dostępności  2014-b.d. (co najmniej do 2021 r.) 

Liczba i wartość udzielonego wsparcia 
(Polska/Małopolska) 

W Polsce udzielono 4.638 pożyczek na łączną 
kwotę 307,4 mln zł, w Małopolsce udzielono 586 
pożyczek na kwotę 38,8 mln zł (dane na 
30.04.2020). 

Budżet (na kraj/region) 560 mln zł na kraj (alokacja do 2021 r.), brak 
alokacji regionalnych 

Parametry instrumentu 

Zapadalność Do 7 lat 

Maksymalna wartość finansowania 20-krotność przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia. Od 1.09.2020 r. maksymalna 
kwota pożyczki na podjęcie działalności 
gospodarczej wynosi 100,5 tys. zł, zaś na 
utworzenie miejsca pracy 30,1 tys. zł. 

Oprocentowanie 0,01% - 0,03% (odpowiednio: 0,1 i 0,25 stopy 
redyskonta weksli NBP). 

Inne opłaty Brak 

Zabezpieczenie pożyczki Wszelkie dopuszczalne prawem 

Inne charakterystyki 12 miesięcy karencji na spłatę kapitału. 
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Opis instrumentu (instrumenty dłużne – pożyczkowe) – fiszka 12 

Instrument finansowy Pożyczka Szerokopasmowa z Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) 

Kwalifikowalne wydatki i projekty Przedsięwzięcia inwestycyjne związane 
z wyeliminowaniem terytorialnych różnic 
w możliwości dostępu do szerokopasmowego 
Internetu o wysokich przepustowościach, tj. 
o parametrach co najmniej 30 Mb/s. Także cele 
bieżące w formie finansowania płynnościowego 
dla sektora MŚP. 

Kwalifikowalni pożyczkobiorcy Przedsiębiorstwa telekomunikacyjne i JST 
wpisane do rejestru Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej. 

Instrument krajowy/regionalny Krajowy 

Instytucja zarządzająca danym instrumentem Bank Gospodarstwa Krajowego 

Pośrednicy finansowi • Alior Bank S.A. 

• Towarzystwo Inwestycji Społeczno-
Ekonomicznych S.A. 

• Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie 

• Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. 

• Vistula Bank Spółdzielczy 

Okres dostępności  2019-2023 

Liczba i wartość udzielonego wsparcia 
(Polska/Małopolska) 

39 pożyczek o wartości 109,3 mln zł w Polsce (do 
końca 2019 r.), brak danych dla Małopolski. 

Budżet (na kraj/region) 582 mln zł (wkład UE), brak alokacji regionalnych 

Parametry instrumentu 

Zapadalność 15 lat 

Maksymalna wartość finansowania 50 mln zł 

Oprocentowanie od 0,25% w skali roku 

Inne opłaty Brak 

Zabezpieczenie pożyczki Wszelkie dopuszczalne prawem 

Inne charakterystyki Do 30 miesięcy karencji na spłatę kapitału. 

Firmy MŚP w okresie do końca 2020 r., dotknięte 
pandemią COVID-19, mogą skorzystać z 
korzystniejszych warunków pożyczek: wydłużenia 
karencji w spłacie o dodatkowe 6 miesięcy 
standardowej, 6-miesięcznych wakacji 
kredytowych (zawieszenie spłaty rat 
kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych), 
obniżenia oprocentowania pożyczek do 0%, 
sfinansowania wynagrodzenia pracowników, 
braku wymaganego wkładu własnego. 
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Opis instrumentu (instrumenty dłużne – pożyczkowe) – fiszka 13 

Instrument finansowy Pożyczki (na start, na rozwój) dla podmiotów 
ekonomii społecznej (PES) – Działanie 2.9 
„Rozwój ekonomii społecznej” Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój268 

Kwalifikowalne wydatki i projekty Wszelkie przedsięwzięcia o charakterze 
inwestycyjnym i obrotowym, związane 
z tworzeniem i prowadzeniem (PES) 

Kwalifikowalni pożyczkobiorcy PES będące mikro, małym i średnim podmiotem 
ekonomii społecznej (zatrudniającym do 250 
osób). 

Na start: na rozpoczęcie działalności lub dla PES 
we wczesnej fazie rozwoju (do 12 miesięcy). 

Na rozwój: PES działające powyżej 12 miesięcy. 

Instrument krajowy/regionalny Krajowy 

Instytucja zarządzająca danym instrumentem Bank Gospodarstwa Krajowego 

Pośrednicy finansowi Towarzystwo Inwestycji Społeczno-
Ekonomicznych S.A. (w 4 makroregionach, w tym 
w Małopolsce), Fundacja Rozwoju 
Przedsiębiorczości w Suwałkach (1 makroregion). 

Okres dostępności  2017-? (co najmniej do 2021 r.) 

Liczba i wartość udzielonego wsparcia 
(Polska/Małopolska) 

743 pożyczek o wartości 83,1 mln zł (do końca 
2019 r.). W Małopolsce udzielono 61 pożyczek o 
wartości 7,1 mln zł. 

Budżet (na kraj/region) 143 mln zł na kraj, brak alokacji regionalnych 

Parametry instrumentu 

Zapadalność 7 lat 

Maksymalna wartość finansowania Na start: do 100 tys. zł 

Na rozwój: do 500 tys. zł 

Oprocentowanie Dla pożyczek do 100 tys. zł - 1,75% rocznie z 
możliwością obniżenia do 0,88% (gdy 
przedsięwzięcia obejmuje tworzenie nowych 
miejsc pracy). Dla pożyczek powyżej 100 tys. zł - 
2,87% rocznie (1,75% w sytuacji tworzenia miejsc 
pracy) 

Inne opłaty Brak 

Zabezpieczenie pożyczki Wszelkie dopuszczalne prawem 

Inne charakterystyki 6 miesięcy karencji na spłatę kapitału.  

 

 
268 W latach 2020-2021 oferowana jest także „Pożyczka płynnościowa dla PES”, w kwocie do 100 tys. zł, na 
okres do 3 lat i z oprocentowaniem 0,06% rocznie. Premią za utrzymanie co najmniej 80% miejsc pracy jest 
możliwość uzyskania umorzenia 15%-25% pożyczki. 
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Opis instrumentu (instrumenty dłużne – pożyczkowe) – fiszka 14 

Instrument finansowy Pożyczka z gwarancją Europejskiego Funduszu 
Inwestycyjnego w ramach Programu na rzecz 
zatrudnienia i innowacji społecznych na lata 
2014-2020 (EU Programme for Employment 
and Social Innovation – ‘EaSI’) 

Kwalifikowalne wydatki i projekty zakupu aktywów trwałych, inwestycje w swoje 
środki trwałe, wsparcie działalności bieżącej, 
utworzenie nowych miejsc pracy. 

Kwalifikowalni pożyczkobiorcy Przedsiębiorstwa społeczne  

Instrument krajowy/regionalny Krajowy / europejski 

Instytucja zarządzająca danym instrumentem Europejski Fundusz Inwestycyjny 

Pośrednicy finansowi Towarzystwo Inwestycji Społeczno-
Ekonomicznych S.A. 

Okres dostępności  2016 – i później 

Liczba i wartość udzielonego wsparcia 
(Polska/Małopolska) 

68 pożyczek na kwotę 4,3 mln euro (stan na 
kwiecień 2019 r.), brak informacji o realizacji 
w Małopolsce. 

Budżet (na kraj/region) 32 mln zł na kraj, brak alokacji regionalnych 

Parametry instrumentu 

Zapadalność 5 lat, wyjątkowo 7 lat. 

Maksymalna wartość finansowania 1,4 mln zł 

Oprocentowanie 7,2% rocznie 

Inne opłaty Opłata manipulacyjna 2-3 % 

Zabezpieczenie pożyczki Wszelkie dopuszczalne prawem. Dzięki 
gwarancji EFI, pożyczkobiorca musi przedstawić 
zabezpieczenia tylko do wysokości 50% wartości 
pożyczki. 

Inne charakterystyki 6 miesięcy karencji na spłatę kapitału.  
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Opis instrumentu (instrumenty dłużne – pożyczkowe) – fiszka 15 

Instrument finansowy Pożyczki z Funduszu Dostępności, z możliwością 
częściowego umorzenia spłaty 

Kwalifikowalne wydatki i projekty Dostosowanie wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych oraz budynków użyteczności 
publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych 
poprzez instalację wind i innych udogodnień oraz 
poprzez wymianę/modernizację wind 

Kwalifikowalni pożyczkobiorcy Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, 
podmioty szkolnictwa wyższego i nauki, 
instytucje kultury 

Instrument krajowy/regionalny Krajowy 

Instytucja zarządzająca danym instrumentem Bank Gospodarstwa Krajowego 

Pośrednicy finansowi Bank Gospodarstwa Krajowego 

Okres dostępności  2019 – i później 

Liczba i wartość udzielonego wsparcia 
(Polska/Małopolska) 

W Polsce 6 pożyczek na łączną kwotę 4,6 mln zł 
(brak informacji o wsparciu w Małopolsce). 

Budżet (na kraj/region) b.d. (w 2019 r. alokacja wyniosła 43 mln zł), brak 
alokacji regionalnych 

Parametry instrumentu 

Zapadalność 20 lat 

Maksymalna wartość finansowania 300 000 zł 

Oprocentowanie od 0,15% w skali roku 

Inne opłaty Brak 

Zabezpieczenie pożyczki Wszelkie dopuszczalne prawem 

Inne charakterystyki 6 miesięcy karencji na spłatę kapitału. Możliwość 
skorzystania z umorzenia do 40% kapitału 
pożyczki po spełnieniu określonych kryteriów: 
terytorialnych, przeznaczenia budynku, 
społecznych. 
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7.2 Instrumenty poręczeniowo-gwarancyjne (fiszki 16-22) 

Opis instrumentu (instrumenty poręczeniowo – gwarancyjne) – fiszka 16 

Instrument finansowy Program rządowy Gwarancji de minimis (PLD) 

Kwalifikowalne wydatki i projekty Kredyty inwestycyjne i obrotowe 

Kwalifikowalni beneficjenci 
gwarancji/poręczenia 

Firmy sektora MŚP  

Instrument krajowy/regionalny Krajowy 

Instytucja zarządzająca danym instrumentem BGK 

Okres dostępności  2013 – i później 

Liczba i wartość udzielonego wsparcia (Polska) W Polsce w 2019 r. udzielono 39,3 tys. 
gwarancji na kwotę 11,6 mld zł 

Budżet (na kraj/region) B.d., brak alokacji regionalnych 

Parametry instrumentu 

Maksymalna zapadalność 
gwarantowanych/poręczanych kredytów lub 
pożyczek 

8 lat i 3 miesiące (99 miesięcy) 

Maksymalna wartość gwarantowanego 
kredytu/pożyczki 

3,5 mln zł (uzależniona od wielkości pomocy de 
minimis, jaką firma otrzymała w bieżącym roku 
podatkowym i dwóch latach poprzedzających) 

Maksymalny udział gwarancji/poręczenia 
w kredycie  

60%. (80% - do końca 2020 r., zmiana 
wprowadzona w celu ograniczenia skutków 
pandemii COVID-19) 

Wielkość prowizji za udzielenie 
gwarancji/poręczenia 

0,5% 
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Opis instrumentu (instrumenty poręczeniowo – gwarancyjne) – fiszka 17 

Instrument finansowy Gwarancja COSME (PLG) 

Kwalifikowalne wydatki i projekty Kredyty inwestycyjne i obrotowe 

Kwalifikowalni beneficjenci 
gwarancji/poręczenia 

Firmy sektora MŚP  

Instrument krajowy/regionalny Krajowy (umowa z Europejskim Funduszem 
Inwestycyjnym) 

Instytucja zarządzająca danym instrumentem BGK 

Okres dostępności  2015-31.10.2021 

Liczba i wartość udzielonego wsparcia (Polska) W Polsce w 2019 r. udzielono 11,8 tys. gwarancji 
na kwotę 2,1 mln zł 

Budżet (na kraj/region) 8,4 mld zł na kraj, brak alokacji regionalnych 

Parametry instrumentu 

Maksymalna zapadalność 
gwarantowanych/poręczanych kredytów lub 
pożyczek 

8 lat i 3 miesiące (99 miesięcy) 

Maksymalna wartość gwarantowanego 
kredytu/pożyczki 

600 tys. zł (udzielane bez pomocy publicznej oraz 
pomocy de minimis) 

Maksymalny udział gwarancji/poręczenia 
w kredycie  

80% 

Wielkość prowizji za udzielenie 
gwarancji/poręczenia 

1% (lub 0,7% kwoty gwarancji za okres roczny, 
dla kredytów obrotowych na działalność bieżącą 
udzielonych w okresie 6.04.2020 – 31.12.2020) 
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Opis instrumentu (instrumenty poręczeniowo – gwarancyjne) – fiszka 18 

Instrument finansowy „BiznesMax” – Fundusz Gwarancyjny Wsparcia 
Innowacyjnych Przedsiębiorstw Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój (FG POIR) 

Kwalifikowalne wydatki i projekty Sfinansowanie kosztów kwalifikowalnych 
projektu polegającego na: wdrożeniu innowacji 
będącej wynikiem własnych lub nabytych prac 
badawczo-rozwojowych (B+R), obejmującego 
finansowanie kosztów kwalifikowalnych projektu 
inwestycyjnego lub finansującego projekt 
inwestycyjny o charakterze innowacji 
proekologicznej. 

Kwalifikowalni beneficjenci 
gwarancji/poręczenia 

Firmy sektora MŚP  

Instrument krajowy/regionalny Krajowy 

Instytucja zarządzająca danym instrumentem BGK 

Okres dostępności  2017-2023 

Liczba i wartość udzielonego wsparcia (Polska) W Polsce w 2019 r. udzielono 93 gwarancje na 
kwotę 204 mln zł 

Budżet (na kraj/region) 979 mln zł na kraj, brak alokacji regionalnych 

Parametry instrumentu 

Maksymalna zapadalność 
gwarantowanych/poręczanych kredytów lub 
pożyczek 

20 lat 

Maksymalna wartość gwarantowanego 
kredytu/pożyczki 

Równowartość 2,5 mln euro, dodatkowo 
możliwość uzyskania do końca 2021 r. dopłaty 
do odsetek w wysokości do 5% rocznie 

Maksymalny udział gwarancji/poręczenia 
w kredycie  

80% 

Wielkość prowizji za udzielenie 
gwarancji/poręczenia 

Brak 
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Opis instrumentu (instrumenty poręczeniowo – gwarancyjne) – fiszka 19 

Instrument finansowy Gwarancje kredytowych dla podmiotów 
działających w sektorach kultury i kreatywnych 
(regwarantowanych przez Europejski Fundusz 
Inwestycyjny w ramach programu Kreatywna 
Europa) – PLG Kreatywna Europa 

Kwalifikowalne wydatki i projekty Kredyty inwestycyjne i obrotowe 

Kwalifikowalni beneficjenci 
gwarancji/poręczenia 

Firmy sektora MŚP z sektorów kreatywnych i 
kultury oraz realizujące albo zamierzające 
realizować projekt w tych sektorach 

Instrument krajowy/regionalny Krajowy 

Instytucja zarządzająca danym instrumentem BGK 

Okres dostępności  2019 – i później 

Liczba i wartość udzielonego wsparcia (Polska) W Polsce w 2019 r. udzielono 2 gwarancje na 
kwotę 2,8 mln zł 

Budżet (na kraj/region) B.d., brak alokacji regionalnych 

Parametry instrumentu 

Maksymalna zapadalność 
gwarantowanych/poręczanych kredytów lub 
pożyczek 

8 lat i 3 miesiące (99 miesięcy) 

Maksymalna wartość gwarantowanego 
kredytu/pożyczki 

8,4 mln zł 

Maksymalny udział gwarancji/poręczenia 
w kredycie  

80% 

Wielkość prowizji za udzielenie 
gwarancji/poręczenia 

0,25% 
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Opis instrumentu (instrumenty poręczeniowo – gwarancyjne) – fiszka 20 

Instrument finansowy Gwarancja płynnościowa – z Funduszu Gwarancji 
Płynnościowych (FGP) 

Kwalifikowalne wydatki i projekty Zabezpieczenie kredytu udzielanego w celu 
zapewnienia płynności finansowej 

Kwalifikowalni beneficjenci 
gwarancji/poręczenia 

Średnie i duże przedsiębiorstwa 

Instrument krajowy/regionalny Krajowy 

Instytucja zarządzająca danym instrumentem BGK 

Okres dostępności  od 1 marca do 31 grudnia 2020 r. 

Liczba i wartość udzielonego wsparcia (Polska) B.d. 

Budżet (na kraj/region) B.d., brak alokacji regionalnych 

Parametry instrumentu 

Maksymalna zapadalność 
gwarantowanych/poręczanych kredytów lub 
pożyczek 

2 lata 

Maksymalna wartość gwarantowanego 
kredytu/pożyczki 

Do 250 mln zł (kwota zależy od kwoty 
wypłaconych wynagrodzeń, łącznego obrotu lub 
uzasadnionego oświadczenia przedsiębiorcy o 
potrzebach płynnościowych)  

Maksymalny udział gwarancji/poręczenia 
w kredycie  

80% 

Wielkość prowizji za udzielenie 
gwarancji/poręczenia 

Średnie firmy: 0,25% - kredyt do 1 roku, 0,55% 
kredyt 12-24 miesięcy; duże firmy: odpowiednio 
0,5% i 1,15%. 
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Opis instrumentu (instrumenty poręczeniowo – gwarancyjne) – fiszka 21 

Instrument finansowy Gwarancja z Funduszu Gwarancji Rolnych (FGR) 

Kwalifikowalne wydatki i projekty Kredyty inwestycyjne i obrotowe 

Kwalifikowalni beneficjenci 
gwarancji/poręczenia 

Przedsiębiorca będący: rolnikiem, przetwórcą 
produktów rolnych bądź nierolnych. 

Instrument krajowy/regionalny Krajowy 

Instytucja zarządzająca danym instrumentem BGK 

Okres dostępności  2019 - b.d. 

Liczba i wartość udzielonego wsparcia (Polska) W Polsce w 2019 r. udzielono 5 gwarancji na 
kwotę 7,7 mln zł 

Budżet (na kraj/region) 291,8 mln zł, z tego 84,3 mln zł jest przeznaczone 
na dopłaty do oprocentowania kredytów 
obrotowych; brak alokacji regionalnych 

Parametry instrumentu 

Maksymalna zapadalność 
gwarantowanych/poręczanych kredytów lub 
pożyczek 

15 lat i 3 miesiące (183 miesiące) 

Maksymalna wartość gwarantowanego 
kredytu/pożyczki 

5 mln zł (dla rolników) lub 10 mln zł (dla 
przetwórcy) 

Maksymalny udział gwarancji/poręczenia 
w kredycie  

80% 

Wielkość prowizji za udzielenie 
gwarancji/poręczenia 

Brak 
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Opis instrumentu (instrumenty poręczeniowo – gwarancyjne) – fiszka 22 

Instrument finansowy Poręczenia regionalnego funduszu 
poręczeniowego dla przedsiębiorstw (MŚP) 

Kwalifikowalne wydatki i projekty Kredyty i pożyczki przeznaczone na finansowanie 
działalności gospodarczej przedsiębiorcy 
(inwestycyjne i obrotowe) 

Kwalifikowalni beneficjenci 
gwarancji/poręczenia 

Firmy sektora MŚP, mające siedzibę, prowadzące 
działalność lub realizujące inwestycje na terenie 
województwa małopolskiego 

Instrument krajowy/regionalny Regionalny (w pozostałych regionach Polski są 
dostępne analogiczne poręczenia, oferowane 
przez ogółem 38 funduszy) 

Instytucja zarządzająca danym instrumentem Małopolski Regionalny Fundusz Poręczeniowy 
Sp. z o.o. 

Okres dostępności  2010 (zakończenie świadczenia oferty 
poręczeniowej nie zostało określone) 

Liczba i wartość udzielonego wsparcia (Polska) W Małopolsce w 2019 r. udzielono 110 poręczeń 
na kwotę 36 mln zł 

Budżet (na kraj/region) Kapitał poręczeniowy MRFP wynosi 48 mln zł 

Parametry instrumentu 

Maksymalna zapadalność 
gwarantowanych/poręczanych kredytów lub 
pożyczek 

10 lat 

Maksymalna wartość gwarantowanego 
kredytu/pożyczki 

600 tys. zł (dominują poręczenia o wartości 
100 tys. – 500 tys. zł) 

Maksymalny udział gwarancji/poręczenia 
w kredycie  

80% 

Wielkość prowizji za udzielenie 
gwarancji/poręczenia 

Od 1,2% kwoty poręczenia (kredyty/pożyczki do 
1 roku) do 2,5% (kredyty/pożyczki powyżej 5 lat) 
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7.3 Instrumenty dłużne (pożyczkowe) (fiszki 23-27) 

Opis instrumentu (instrumenty kapitałowe) – fiszka 23 

Instrument finansowy PFR STARTER – dedykowany dla zespołów 
zarządzających, które chcą wspierać innowacyjne 
przedsiębiorstwa na najwcześniejszym etapie rozwoju 

Zakres wsparcia dla pośrednika 
finansowego (funduszu VC) 

Udział PFR Starter w kapitalizacji funduszu wynosi do 
80% (20-50 mln zł) – pozostała część wnoszona przez 
członków zespołu inwestycyjnego i inwestorów 
prywatnych; 
Środki do dyspozycji / wsparcie publiczne PFR STARTER 
= 593 mln zł 

Kwalifikowalne inwestycje kapitałowe Przedsięwzięcia innowacyjne z wysokim potencjałem 
rozwojowym; przedmiot – zgodnie ze strategią 
pośrednika finansowego 

Kwalifikowalni odbiorcy wejścia 
kapitałowego (cele inwestycyjne) 

Fundusze tworzone w ramach PFR STARTER inwestują 
w spółki na najwcześniejszym etapie rozwoju (spółki 
przed pierwszą komercyjną sprzedażą) 

Instrument krajowy/regionalny Krajowy 

Instytucja zarządzająca instrumentem PFR Ventures Sp. z o.o. 

Okres dostępności (okres inwestycji 
pośrednika finansowego w spółki 
portfelowe) 

Inwestycje pośredników finansowych dostępne od 2017 
do 2023 r. 

Pośrednicy finansowi realizujący 
inwestycje w ramach PFR STARTER 

12 pośredników finansowych (VC): 

• Arkley brinc  

• FundingBox.vc  

• SATUS Starter 

• Biomedin 

• KnowledgeHub 

• SMOK Ventures 

• BValue  

• Movens Capital  

• SunFish Partners  

• EEC Ventures  

• VFE – RST Ventures for Earth  

• The Heel Capital 

Parametry instrumentu 

Maksymalna okres realizacji inwestycji Horyzont inwestycyjny przewidziany w ramach 
programu to koniec 2023 r., z okresem 
dezinwestycyjnym w ciągu kolejnych 5 lat 

Maksymalna wartość wejścia 
kapitałowego do celu inwestycyjnego 

Ticket inwestycyjny do 4 mln zł, przy maksymalnej 
wysokości inwestycji początkowej równej 2 mln zł.  

Charakterystyka oferty inwestycyjnej 
pośrednika finansowego 

https://pfrventures.pl/portfolio.html#nasze-fundusze 
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Opis instrumentu (instrumenty kapitałowe) – fiszka 24 

Instrument finansowy PFR BIZNEST – jego celem jest zwiększenie 
aktywności aniołów biznesu w Polsce, 
zachęcenie ich do inwestowania w młode, 
innowacyjne spółki 

Zakres wsparcia dla pośrednika finansowego 
(funduszu VC) 

PFR Biznest udziela finansowania funduszom VC, 
które inwestują 50/50 razem z aniołami biznesu, 
obejmując w spółkach pakiety mniejszościowe. 
Środki do dyspozycji / wsparcie publiczne PFR 
Biznest = 151 mln PLN 

Kwalifikowalne inwestycje kapitałowe Przedsięwzięcia innowacyjne z wysokim 
potencjałem rozwojowym; przedmiot – zgodnie 
ze strategią pośrednika finansowego 

Kwalifikowalni odbiorcy wejścia kapitałowego 
(cele inwestycyjne) 

Fundusze tworzone w ramach PFR Biznest 
inwestują w spółki na najwcześniejszym etapie 
rozwoju (seed, pre-seed) 

Instrument krajowy/regionalny Krajowy 

Instytucja zarządzająca instrumentem PFR Ventures Sp. z o.o. 

Okres dostępności (okres inwestycji pośrednika 
finansowego w spółki portfelowe) 

Inwestycje pośredników finansowych dostępne 
od 2017 do 2023 r. 

Pośrednicy finansowi realizujący inwestycje w 
ramach PFR BIZNEST 

5 pośredników finansowych (VC): 

• Kogito Ventures 

• Black Swan Fund 

• Cofounder Zone  

• Pomerangels  

• Next Road Ventures 

Parametry instrumentu 

Maksymalna okres realizacji inwestycji Horyzont inwestycyjny – do końca 2023 r., okres 
dezinwestycjny – 4 lata (w uzasadnionych 
przypadkach – do 6 lat), nie później niż do końca 
2031 roku 

Maksymalna wartość wejścia kapitałowego do 
celu inwestycyjnego 

Ticket inwestycyjny do 4 mln zł.  

Charakterystyka oferty inwestycyjnej 
pośrednika finansowego 

https://pfrventures.pl/portfolio.html#nasze-
fundusze 
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Opis instrumentu (instrumenty kapitałowe) – fiszka 25 

Instrument finansowy PFR OTWARTE INNOWACJE (OI) – instrument 
dedykowany inwestycjom w spółki z sektora 
MŚP pracujące nad projektami badawczo-
rozwojowymi 

Zakres wsparcia dla pośrednika finansowego 
(funduszu VC) 

Program zapewnia wkład na poziomie funduszu 
od 36 mln do 78 mln zł, ale nie więcej niż 60% 
kapitalizacji funduszu. Wkład prywatny to min. 
40% kapitalizacji, w tym 1%-20% od podmiotu 
zarządzającego. Minimalna kapitalizacja 
funduszu VX to 60 mln zł 
Środki do dyspozycji / wsparcie publiczne PFR OI 
= 321 mln zł 

Kwalifikowalne inwestycje kapitałowe Przedsięwzięcia innowacyjne z wysokim 
potencjałem rozwojowym; przedmiot – zgodnie 
ze strategią pośrednika finansowego 

Kwalifikowalni odbiorcy wejścia kapitałowego 
(cele inwestycyjne) 

Fundusze tworzone w ramach PFR OI inwestują 
w rozwijające się start-upy, które notują już np. 
pierwszą sprzedaż 

Instrument krajowy/regionalny Krajowy 

Instytucja zarządzająca instrumentem PFR Ventures Sp. z o.o. 

Okres dostępności (okres inwestycji pośrednika 
finansowego w spółki portfelowe) 

Inwestycje pośredników finansowych dostępne 
od 2017 do 2023 r. 

Pośrednicy finansowi realizujący inwestycje w 
ramach PFR OTWARTE INNOWACJE 

5 pośredników finansowych (VC): 

• APER Ventures 

• Montis Capital 

• Augere Open Innovation 

• Atmos Ventures 

• You Nick Mint 

Parametry instrumentu 

Maksymalna okres realizacji inwestycji Horyzont inwestycyjny przewidziany w ramach 
programu to koniec 2023 r., z okresem 
dezinwestycyjnym w ciągu kolejnych 5 lat 

Maksymalna wartość wejścia kapitałowego do 
celu inwestycyjnego 

Wejścia kapitałowe od 5 mln do 60 mln zł 
(maksymalnie do 20% budżetu inwestycyjnego 
funduszu VC) 

Charakterystyka oferty inwestycyjnej pośrednika 
finansowego 

https://pfrventures.pl/portfolio.html#nasze-
fundusze 
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Opis instrumentu (instrumenty kapitałowe) – fiszka 26 

Instrument finansowy PFR KOFFI – instrument skierowany do funduszy 
Venture Capital, których strategia koncentruje 
się na inwestycjach w innowacyjne spółki, 
znajdujące się na etapie wzrostu, rozwoju lub 
ekspansji  

Zakres wsparcia dla pośrednika finansowego 
(funduszu VC) 

PFR KOFFI oferuje wsparcie maksymalnie do 
60 mln zł w jeden fundusz VC, nie więcej niż 50% 
jego całkowitej kapitalizacji  
Środki do dyspozycji / wsparcie publiczne PFR 
KOFFI = 324 mln zł 

Kwalifikowalne inwestycje kapitałowe Przedsięwzięcia innowacyjne z wysokim 
potencjałem rozwojowym; przedmiot – zgodnie 
ze strategią pośrednika finansowego.  

Kwalifikowalni odbiorcy wejścia kapitałowego 
(cele inwestycyjne) 

Fundusze PFR KOFFI inwestują w dojrzałe spółki, 
które poszukują finansowania np. ekspansji 
zagranicznej. Wsparcie ma zwiększać szanse na 
komercyjny sukces na rynku polskim oraz 
międzynarodowym 

Instrument krajowy/regionalny Krajowy 

Instytucja zarządzająca instrumentem PFR Ventures Sp. z o.o. 

Okres dostępności (okres inwestycji pośrednika 
finansowego w spółki portfelowe) 

Inwestycje pośredników finansowych dostępne 
od 2017 do 2023 r. 

Pośrednicy finansowi realizujący inwestycje w 
ramach PFR KOFFI 

4 pośredników finansowych (VC): 

• Finch Capital 

• Cogito Capital Partners 

• Avia Capital 

• Miscanthus Venture 

Parametry instrumentu 

Maksymalna okres realizacji inwestycji Horyzont inwestycyjny przewidziany w ramach 
programu to koniec 2023 r., z okresem 
dezinwestycyjnym w ciągu kolejnych 5 lat 

Maksymalna wartość wejścia kapitałowego do 
celu inwestycyjnego 

Do równowartości 15 mln euro, nie więcej niż 
20% wartości budżetu inwestycyjnego funduszu 
VC  

Charakterystyka oferty inwestycyjnej pośrednika 
finansowego 

https://pfrventures.pl/portfolio.html#nasze-
fundusze 
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Opis instrumentu (instrumenty kapitałowe) – fiszka 27 

Instrument finansowy NCBR CVC – pierwszy w Polsce fundusz funduszy 
dedykowany dla korporacji, które chcą 
inwestować w innowacje przy pomocy 
profesjonalnych i niezależnych zespołów 
zarządzających 

Zakres wsparcia dla pośrednika finansowego 
(funduszu VC) 

W ramach PFR CVC wsparcie wyniesie 
maksymalnie do 60 mln zł, nie więcej niż 50% 
całkowitej kapitalizacji funduszu. Wkład 
prywatny (min. 50%) powinien pochodzić od 
korporacji, poza inwestorami prywatnymi środki 
do funduszu wnoszą też partnerzy zarządzający. 
Środki do dyspozycji / wsparcie publiczne PFR 
CVC = 485 mln zł 

Kwalifikowalne inwestycje kapitałowe Przedsięwzięcia innowacyjne z wysokim 
potencjałem rozwojowym; przedmiot – zgodnie 
ze strategią pośrednika finansowego 

Kwalifikowalni odbiorcy wejścia kapitałowego 
(cele inwestycyjne) 

Fundusze CVC inwestują w dojrzałe spółki z 
rozwiniętym produktem lub usługą, która może 
wspierać działanie korporacji 

Instrument krajowy/regionalny Krajowy 

Instytucja zarządzająca instrumentem PFR Ventures Sp. z o.o. 

Okres dostępności (okres inwestycji pośrednika 
finansowego w spółki portfelowe) 

Inwestycje pośredników finansowych dostępne 
od 2017 do 2023 r. 

Pośrednicy finansowi realizujący inwestycje w 
ramach PFR CVC 

5 pośredników finansowych (VC): 

• EEC Magenta CVC 

• Energy Innovation Speed Up 

• Cogito Capital Partners 

• ICOS Capital 

• Avia Capital 

Parametry instrumentu 

Maksymalna okres realizacji inwestycji Horyzont inwestycyjny przewidziany w ramach 
programu to koniec 2023 r., z okresem 
dezinwestycyjnym w ciągu kolejnych 5 lat (okres 
inwestycyjny za zgodą większości Inwestorów 
może być przedłużony o 1 rok) 

Maksymalna wartość wejścia kapitałowego do 
celu inwestycyjnego 

Ticket inwestycyjny do 60 mln zł, nie więcej niż 
20% wartości budżetu inwestycyjnego funduszu 
VC 

Charakterystyka oferty inwestycyjnej pośrednika 
finansowego 

https://pfrventures.pl/portfolio.html#nasze-
fundusze 
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obszarze efektywności energetycznej w województwie pomorskim ze 

szczególnym uwzględnieniem mieszkalnictwa i budynków użyteczności 

publicznej”, PAG Uniconsult, sierpień 2018; 

• „Województwo Podlaskie. Instrumenty finansowe – ocena wykorzystania 

i propozycje zagospodarowania środków z instrumentów inżynierii finansowej, 

wdrożonych w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007–2013”, M. 

Gajewski, J. Szczucki, Bank Światowy, Warszawa, 30 stycznia 2019; 

• „Województwo Śląskie. Zagospodarowanie środków na instrumenty finansowe w 

województwie śląskim”, M. Gajewski, J. Szczucki, Bank Światowy, Warszawa, 4 

czerwca 2019 

• Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych „Rynek lokalnych i 

regionalnych funduszy Poręczeniowych w Polsce w 2019 r.”, PAG Uniconsult, 

wrzesień 2020. 

• „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. 

• „Ocena ex ante instrumentów finansowych w obszarze samozatrudnienia ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego” PAG Uniconsult, Imapp 

Consulting na zlecenie MFiPR, Warszawa 2020. 

• „Raport ZBP. Polska i Europa. Nowe rozdanie gospodarcze”, Warszawa, wrzesień 

2020. 

• „Badanie potrzeb finansowych i pozafinansowych w sektorze ekonomii 

społecznej oraz usług społecznych i zdrowotnych”. Konsorcjum PAG Uniconsult i 

IDEA Instytut dla MFiPR, Warszawa kwiecień 2020 r. 

• „Ocena wpływu realizacji polityki spójności na kształtowanie się wybranych 

wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym i regionalnym za 

pomocą modelu EUImpactMOD”, Imapp consulting, IBS, Warszawa 2020 

• „Analiza ex ante możliwości realizacji projektów w obszarze innowacyjności przy 

wykorzystaniu instrumentów finansowych w perspektywie finansowej UE 2021-

2027”, Taylor Economics, PAG Uniconsult, Warszawa 2020,  

• „Ocena ex ante w obszarze samozatrudnienia ze środków EFS”. PAG Uniconsult, 

Imapp Consulting, Warszawa 2020 

• „Badanie ewaluacyjne pomocy publicznej udzielanej w ramach Rozporządzenia 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków i trybu udzielania 

pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego 
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Centrum Badań i Rozwoju – Raport końcowy”, Fundacja IDEA Rozwoju, Imapp 

Consulting, PAG Uniconsult Uniwersytet Jagielloński – CEiAPP, Warszawa 2020 

• „Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2018 r.”, GUS. 

• „Działalność stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych, fundacji, 

społecznych podmiotów wyznaniowych oraz samorządu gospodarczego i 

zawodowego w 2018 r 

• „Eksportowe wyzwania i szanse małopolskich MŚP. Raport o przedsiębiorstwach 

z 7 regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa małopolskiego”, 

grudzień 2019, Ośrodek Dialogu i Analiz THINKTANK. 

• „Ewaluacja dotycząca wsparcia sektora przedsiębiorstw w ramach RPO WSL 

2014-2020”, Pracownia Re-Source, Poznań 2020 

• „Ewaluacja efektów wdrażania zwrotnych instrumentów finansowych 

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

perspektywy finansowej 2021-2027”, PAG Uniconsult, Imapp Consulting, sierpień 

2020 

• „Ewaluacja pomocy publicznej udzielanej za pośrednictwem NCBR w zakresie 

pomocy udzielonej w ramach działania 1.3 POIR – Raport końcowy”, Taylor 

Economics, Gdańsk 2020 

• „Handel zagraniczny w Polsce i Małopolsce 2019. Podstawowe dane”, Kraków 

2020, Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego. 

• „Metaanaliza wyników badań ewaluacyjnych EFS”. Agrotec Polska Sp. z o.o., 

październik 2016 

• „Monitoring kondycji przedsiębiorstw społecznych i spółdzielni socjalnych w 

Małopolsce w 2019 roku. Raport z X edycji badań”. ROPS Kraków. 

• „Monitoring kondycji sektora ekonomii społecznej w Małopolsce. Skrócony 

raport z badań za 2018 r.”ROPS w Krakowie, 2019 r. 

• „NIK o rozwoju sektora odnawialnych źródeł energii. Informacja o wynikach 

kontroli”, NIK, Warszawa 2018. 

• „Ocena realizacji instrumentów inżynierii finansowej w ramach NSRO 2007-2013. 

Raport końcowy”, Warszawa, marzec 2013, PAG Uniconsult, Taylor Economics na 

zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. 

• „Ocena wpływu interwencji podejmowanych w ramach 8 osi priorytetowej RPO 

WM na wsparcie zatrudnienia na małopolskim rynku pracy - ocena wsparcia na 

zakładanie działalności gospodarczej. Komponent III”, Openfield dla UMWM, 

2020 

• Ocena trafności zastosowania instrumentów finansowych oraz możliwości 

wdrożenia pomocy zwrotnej i wsparcia opartego na wejściach kapitałowych w 

ramach RPO WŁ 2014-2020, PAG Uniconsut, Imapp, 2017;  

• „Określenie instrumentów wsparcia MKiDN dla podmiotów działających w 

obszarze przemysłów kultury i kreatywnych”, PAG Uniconsult, ResPublic, 2014; 

•  
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• „Opracowanie metodologii szacowania potrzeb finansowych oraz luki finansowej 

w obszarach polityki rozwoju wraz z pierwszym oszacowaniem” red. J. 

Kotrasiński, EPSEC i IPOPEMA dla MFiPR. Warszawa, 2020 r. 

• „Pozyskanie nowych wskaźników z zakresu planowania przestrzennego i 

budownictwa mieszkaniowego przydatnych do oceny dostępności i jakości usług 

publicznych”, GUS 2014 r. 

• „Praca nierejestrowana w Polsce w 2017 roku”. GUS, 2019 r. 

• „Przedsiębiorstwa niefinansowe powstałe w latach 2013–2017”, GUS, Warszawa 

2019. 

• „Raport o sytuacji mikro, małych i średnich firm w roku 2018. Temat specjalny: 

Ekspansja zagraniczna polskich firm”, Warszawa styczeń 2019. 

• „Rynek fotowoltaiki w Polsce w 2020 r.”, Instytut Energetyki Odnawialnej, 

Warszawa 2020 

•  ‘Special Report. Energy efficiency in buildings: greater focus on cost-

effectiveness still needed’, European Court of Auditors ,2020. 

• „Sytuacja na rynku kredytowym, wyniki ankiety do przewodniczących komitetów 

kredytowych, III kwartał 2020 r.”, Narodowy Bank Polski, Departament 

Stabilności Finansowej, Warszawa, lipiec 2020. 

• „Sytuacja na rynku kredytowym, wyniki ankiety do przewodniczących komitetów 

kredytowych, IV kwartał 2020 r.”, Narodowy Bank Polski, Departament 

Stabilności Finansowej, Warszawa, październik 2020. 

• „Szybki Monitoring NBP. Analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw”, nr 03/20 

(październik 2020 r.), Narodowy Bank Polski. 

• „Zasady finansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie”, WFOŚiGW, Kraków 2020. 

• „Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2019r.” Aneks do opracowania 

sygnalnego 

•  

•  „Zatrudnienie. Rynek pracy w Małopolsce w 2019”, WUP w Krakowie. 

• A. Jadach-Sepioło K. Sobiech-Grabka, I. Herbst Partnerstwo publiczno-prywatne 

w rewitalizacji. PARP, 2015 r. 

• B. Wojtyra, „Strefy aktywności gospodarczej w teoriach rozwoju gospodarczego”, 

Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, Nr 28 (2014) 

• J. Hausner, Świat (bez) pracy, II Seminarium Świeradowskie, Open Eyes Economy 

Discussion Papers 4, 2019, za: Zatrudnienie. Rynek pracy w Małopolsce, WUP. 

• ‘Gap analysis for small and medium-sized enterprises financing in the European 

Union’, 2019 r. 

• “Ex-ante assessment methodology for financial instruments in the 2014-2020 

programming period. General methodology covering all thematic objectives’, 

Volume I, 2014. 

• Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Banku Gospodarstwa Krajowego w 

2019 roku 
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• Sprawozdanie Zarządu z działalności KUKE S.A. za rok 2019, Warszawa 2020 

• Życie Regionów nr 10 (16.03.2020) 

• Prezentacja „Założenia programu działań dla przeciwdziałania kryzysowi 

kredytowemu credit crunch”, Związek Banków Polskich, 30 lipca 2020. 

• Prezentacja ‘The proposed new Common Provisions Regulation (CPR )’, Axel 

Badrichani, Deputy Head of Unit Financial Instruments and International 

Financial Institutions Relations Unit, DG REGIO, European Commission Oana 

Dordain, Policy Officer, Financial Instruments and Relations with International 

Financial Institutions Unit, DG REGIO, European Commission Ieva Zālīte, Policy 

Officer, Financial Instruments and Relations with International Financial 

Institutions Unit, DG REGIO, European Commission, FI-Compass. 


