Nowa perspektywa finansowa UE
na lata 2021-2027
Kontekst prac nad wsparciem
regionalnym w obszarze
przedsiębiorczości
Kraków, 24 listopada 2020 r.

Aktualny stan prac nad nową perspektywą
finansową UE
Poziom europejski:
Szczyt Rady Europejskiej w Brukseli w lipcu br., - udało się
osiągnąć porozumienie w sprawie budżetu UE na lata 2021-2027,
w tym nowego Funduszu na rzecz Odbudowy - w wyniku którego
nasz kraj spodziewa się 173 mld euro w cenach bieżących

Brak rozstrzygnięć - wciąż bazujemy jedynie na projektach
rozporządzeń i nadal trwają ustalenia zapisów pomiędzy Komisją
Europejską, Parlamentem Europejskim i Radą UE.
Planowane zakończenie prac na poziomie unijnym nad wszystkimi
rozporządzeniami - koniec bieżącego roku

Aktualny stan prac nad nową perspektywą
finansową
UE
Poziom krajowy:
W sierpniu br. MFiPR przesłało do roboczych konsultacji projekt Umowy
Partnerstwa 2021-2027, dokumentu określającego strategię wykorzystania
funduszy europejskich w Polsce w przyszłej perspektywie - dokument nie
zawiera żadnych propozycji odnośnie podziału środków finansowych pomiędzy
poziomy krajowych programów operacyjnych oraz regionalnych programów
operacyjnych
Oficjalne konsultacje społeczne projektu UP Ministerstwo planowało
rozpocząć 19 listopada br. – oczekiwanie na nowy termin
Brak linii demarkacyjnej dla EFS+ oraz części Celów Polityki EFRR

Aktualny stan prac nad nową perspektywą
finansową UE
Poziom regionalny:
Brak przesądzeń dotyczących zakresu Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2021-2027 - wciąż brak
kluczowej z punktu widzenia programowania informacji, czyli propozycji
podziału funduszy Polityki Spójności pomiędzy programy operacyjne oraz
poszczególne regiony (wciąż nie ma informacji dotyczącej alokacji dla
Małopolski).
W regionie trwają zaawansowane parce nad kształtem przyszłego RPO,
w tym odbywają się spotkania on-line z przedstawicielami władz
samorządowych - rozpoczęto uzgodnienia dotyczące instrumentów
terytorialnych z udziałem Miejskich Obszarów Funkcjonalnych na terenie
których planowane jest wykorzystanie mechanizmu ZIT (Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych)

Główne zasady obowiązujące
w perspektywie finansowej na
lata 2021-2027

Cele polityki
EFRR, EFS+, Fundusz Spójności wspierają następujące cele polityki:
1. Inteligentniejsza Europa poprzez innowacyjność, cyfryzację,
transformację gospodarczą i wsparcie dla małych i średnich
przedsiębiorstw

2. Ekologiczna, niskoemisyjna Europa dzięki inwestowaniu w transformację
energetyczną, odnawialne źródła energii i walkę ze zmianą klimatu
3. Bardziej połączona Europa, posiadająca strategiczne sieci transportowe i
informatyczne
4. 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
5. Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność i zrównoważonego rozwoju obszarów
miejskich w całej UE

Poziomy dofinansowania

Propozycja zaprezentowana
przez KE w projektach
rozporządzeń w 2018 r.

Propozycja wynikająca z
Konkluzji Rady UE z lipca
2020 r.

Porozumienie w
tramach trilogów uzgodniono

Koncentracja tematyczna wsparcia w EFRR i EFS+
EFRR

Dla państw o:

minimalny % „CP 1”

DNB poniżej 75 %

35% (propozycja Rady Europejskiej 30 %
obniżenia do 30%)

DODATKOWO:
Co najmniej 6 % (8% po trilogach) środków z EFRR na poziomie
krajowym przydziela się na zrównoważony rozwój obszarów miejskich
w postaci:
 rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność,
 zintegrowanych inwestycji terytorialnych lub
 innych narzędzi terytorialnych w ramach CP 5

EFS+

minimalny % „CP 2”

Co najmniej 65% (lub 60%)
alokacji EFRR musi zostać
przeznaczona na osie
realizowane w ramach
CP 1 i CP 2

Należy przeznaczyć co najmniej:
25% środków EFS na obszar włączenia społecznego
10% środków EFS na wsparcie grupy NEET (osoby młode w wieku 15-29 niekształcące się,
niepracujące) jeżeli wskaźnik NEET dla grupy 15-29 wśród osób młodych przekroczy w
Państwie Członkowskim średnią UE)
2% środków EFS należy przeznaczyć na pomoc materialną osobom najbardziej
potrzebującym
5 % środków EFS na działania i reformy na rzecz walki z ubóstwem dzieci (propozycja Rady
Europejskiej by zrezygnować z tego limitu)

Koszty niekwalifikowalne
Następujące koszty nie spełnią kryteriów kwalifikowalności:
a) odsetki od zadłużenia, z wyjątkiem dotacji udzielonych w formie
dotacji na spłatę odsetek lub dotacji na opłaty gwarancyjne
b) zakup gruntów za kwotę przekraczającą 10 % całkowitych wydatków
kwalifikowalnych w ramach danej operacji; w przypadku terenów
opuszczonych oraz poprzemysłowych, na których znajdują się budynki
c) podatek od wartości dodanej („VAT”), z wyjątkiem operacji, których
całkowity koszt wynosi mniej niż 5 000 000 EUR

Zasada N+2 -> N+3
• W projekcie rozporządzenia zastąpiono zasadę n+3 (która obowiązuje
w perspektywie 2014-2020) zasadą n+2
• Według Komisji Europejskiej zasada n+2 ma zapewnić szybsze
wdrażanie projektów, jednak dla dużej części Państw członkowskich
będzie się wiązało z zaostrzeniem sankcji dla tych z tych, którzy nie
certyfikują środków w odpowiednim tempie
• Parlament Europejski zaproponował powrót do zasady n+3, która była
korzystniejsza szczególnie dla skomplikowanych dużych wieloletnich
projektów inwestycyjnych generujących wysokie wydatki, dawała
potrzebne ramy czasowe - uzgodniono w ramach trilogów powrót do
zasady N+3

Nowe możliwości finasowania inwestycji
Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, zapewnia wsparcie finansowe dla
reform oraz inwestycji publicznych w państwach członkowskich UE. Instrument ma wspierać
przejście na gospodarkę niskoemisyjną i transformację cyfrową. Budżet Instrumentu wynosi
560 mld EUR. Z tej puli 310 mld EUR (55%) przypada na finansowanie bezzwrotnego wsparcia
(w formie grantów). Pozostała kwota w wysokości 250 mld EUR przeznaczona jest na
finansowanie pożyczek.
Rozporządzenie REACT-EU, zmienia rozporządzenie (EU) nr 1303/2013 i wdraża uzgodnienia
mające na celu dostarczenie pomocy w podtrzymaniu naprawy po kryzysie pandemii Covid19. W ramach REACT-EU, KE proponuje udostępnienie dodatkowych środków w wysokości 55
mld euro w latach 2020-2022. W przypadku EFRR dodatkowe zasoby wykorzystuje się przede
wszystkim na wspieranie inwestycji w produkty i usługi na potrzeby świadczeń zdrowotnych i
na zapewnianie wsparcia w postaci kapitału obrotowego lub wsparcia na inwestycje dla MŚP,
a także środków z zakresu zdrowia i bezpieczeństwa. W przypadku EFS zasoby dodatkowe
wykorzystuje się przede wszystkim w celu utrzymania miejsc pracy, wsparcia środków na
rzecz zatrudnienia młodzieży i rozwoju umiejętności, a także zwiększenia dostępu do usług
socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, w tym dla dzieci.
Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, jego celem, jakim jest osiągnięcie neutralności
klimatycznej UE do 2050 r. - służy zmniejszeniu gospodarczych, środowiskowych
i społecznych kosztów transformacji w kierunku neutralności klimatycznej. Konieczne jest
szybsze wycofywanie się z wydobycia paliw kopalnych i działań generujących wysoką emisję
CO2 poprzez ukierunkowane wsparcie na rzecz dywersyfikacji gospodarczej i tworzenia
nowych możliwości gospodarczych i miejsc pracy.

Orientacyjny harmonogram prac nad RPO WM 2021-2027
ETAP

Etap I

DZIAŁANIE
Projekt Umowy Partnerstwa – konsultacje zapowiadane przez ministerstwo

Założenia małopolskiego RPO na lata 2021-2027 (aktualizacja)
Prace nad projektem RPO WM
Przekazanie do opiniowania przez ministerstwo wstępnego projektu nowego
małopolskiego RPO -> powiązane z przejściem do nieformalnego dialogu z
KE
Przystąpienie do prac nad kontraktem programowym i ustaleniami
dotyczącymi projektów pozakonkursowych na potrzeby RPO oraz KPO
Etap II

Konsultacje społeczne projektu nowego małopolskiego RPO
Podsumowanie konsultacji społecznych wraz z publikacją raportu z
przebiegu konsultacji
Przygotowanie ostatecznej wersji projektu nowego małopolskiego RPO
Przyjęcie RPO przez ZWM
Prace związane ze sporządzeniem strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko projektu nowego małopolskiego RPO wraz z towarzyszącą jej
procedurą

Negocjacje nowego małopolskiego RPO

TERMIN REALIZACJI

XI /XII 2020
XI – XII 2020
I 2021 – II 2021
III 2021
Prace koordynuje
minister
III/IV 2021
IV - V 2021
V – VI 2021
VI 2021
XI 2020 – VI 2021
VII 2021 – XII 2021

STRUKTURA ZAŁOŻEŃ RPO WM na lata 2021-2027
CEL POLITYKI 1. Inteligentniejsza Europa
Oś 1. INTELIGENTNY REGION
CEL POLITYKI 2. Ekologiczna, niskoemisyjna Europa
Oś 2. ENERGETYKA I ŚRODOWISKO
CEL POLITYKI 3. Bardziej połączona Europa
Oś 3. MOBILNA MAŁOPOLSKA
CEL POLITYKI 4. Bardziej prospołeczna Europa
Oś 4. SPOŁECZNA MAŁOPOLSKA

Oś 5. RYNEK PRACY I EDUKACJA
CEL POLITYKI 5. Europa bliżej obywateli
Oś 6. MAŁOPOLSKA BLIŻEJ MIESZKAŃCÓW

1. OŚ PRIORYTETOWA
Inteligentny region (1) [EFRR] – wstępne założenia
PROJEKTY BADAWCZO-ROZWOJOWE PRZEDSIĘBIORSTW:
• projekty przedsiębiorstw obejmujące badania naukowe i prace
rozwojowe włącznie z przygotowaniem do wdrożenia wyników prac
B+R w działalności gospodarczej+ wdrożenie wyników B+R
INFRASTRUKTURA BADAWCZO-ROZWOJOWA PRZEDSIĘBIORSTW:

• projekty przedsiębiorstw obejmujące rozwój infrastruktury niezbędnej
dla prowadzenia działalności B+R
BONY NA INNOWACJE DLA MŚP:

• bony na innowacje dla MŚP obejmujące wsparcie przeznaczone na
zakup usług badawczo-rozwojowych oraz proinnowacyjnych
INFRASTRUKTURA BADAWCZA SEKTORA NAUKI:

• rozwój infrastruktury badawczej sektora nauki

1. OŚ PRIORYTETOWA
Inteligentny region (2) [EFRR] – wstępne założenia
 E-ADMINISTRACJA
 projekty dotyczące rozwijania elektronicznej administracji, poprzez udostępnianie e-usług
publicznych (A2B, A2C), e-usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) oraz wdrażanie nowych
rozwiązań, opartych na technologiach informacyjnych w administracji,
 projekty dotyczące zapewnienia otwartego dostępu do cyfrowych zasobów danych ze
źródeł administracyjnych
E-ZDROWIE
• rozwój regionalnego systemu e-usług w obszarze ochrony zdrowia
CYFROWE ZASOBY REGIONALNE
• projekty dotyczące cyfryzacji zasobów regionalnych: zasoby w obszarze informacji
przestrzennej, kultury i dziedzictwa regionalnego
INKUBOWANIE INNOWACJI I ZARZĄDZANIE REGIONALNĄ INTELIGENTNĄ SPECJALIZACJĄ
• przedsięwzięcie systemowe dotyczące wsparcia przedsiębiorstw w oparciu o regionalny
model transferu wiedzy i technologii (SPIN)
• przedsięwzięcie systemowe dotyczące wsparcia przedsiębiorstw w zakresie
przygotowania projektów innowacyjnych
• przedsięwzięcie systemowe dotyczące wsparcia procesu zarządzania regionalną
inteligentną specjalizacją oraz procesu przedsiębiorczego odkrywania

1. OŚ PRIORYTETOWA
Inteligentny region (3) [EFRR] – wstępne założenia
 PROJEKTY INNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTW
• projekty polegające na wdrożeniu wyników prac B+R, wynalazków chronionych
patentem lub wzorów użytkowych w celu wprowadzenia na rynek nowych lub
znacząco ulepszonych produktów lub usług
 USŁUGI WSPARCIA DLA MŚP
•

Wsparcie i rozwój nowopowstałych firm w tym startupów

•

promocja postaw przedsiębiorczych

 PROJEKTY W ZAKRESIE UMIĘDZYNARODOWIENIA MŚP
•

projekty z zakresu promocji gospodarki regionalnej

•

internacjonalizacja małopolskich MŚP

 INFRASTRUKTURA BIZNESOWA
•

strefy aktywności gospodarczej

Propozycja demarkacji dla CP1
Główne postulaty regionów:
 możliwość finansowania projektów B+R na poziomie regionalnym – pozostawianie
na poziomie regionalnym projektów MŚP o istotnym znaczeniu dla specjalizacji
regionalnych
 pozostawienie na poziomie RPO instrumentów pozwalające na finansowanie
inkubowania/ przygotowania istotnych dla województwa projektów, które będą
mogły aplikować do programów europejskich
 możliwość finansowania usług okołobiznesowych świadczonych firmom na
własnych warunkach i wg własnych kryteriów – brak zasadności rozwiązania, iż
dofinansowanie na poziomie regionalnym usług IOB (w tym ośrodków innowacji)
będzie dotyczyło usług świadczonych wyłącznie przez podmioty akredytowane na
poziomie krajowym
 bardziej szczegółowe podejście do wsparcia przedsiębiorstw w ich transformacji
w kierunku Gospodarki 4.0 oraz dostosowaniu do działalności w gospodarce
niskoemisyjnej oraz o obiegu zamkniętym
 dalsza refleksja nad demarkacją pomiędzy RPO a następcą PO Polska Cyfrowa przyjęta konstrukcja celów Polityki Spójności na lata 2021-2027 powoduje
konieczność rozpatrywania kwestii cyfryzacji (w gospodarce, kulturze, edukacji,
zdrowiu, administracji, etc.) w połączeniu z innymi obszarami objętymi CP1

www.fundusze.malopolska.pl

