
Oferta Krajowych Programów 
Operacyjnych 2014-2020 dla 

przedsiębiorstw

Posiedzenie Zespołu ds. pobudzania aktywności podkarpackiej 
gospodarki w okresie pandemii koronawirusa



Funduszowy Pakiet Antykryzysowy – kompleksowe działania 
niwelujące skutki koronawirusa, uzupełniające Tarczę 
Antykryzysową.

Ma on 4 filary:
zmiany w prawie polskim
zmiany w prawie unijnym
pieniądze na ratunek gospodarce
pieniądze na walkę z koronawirusem

Wsparcie dla przedsiębiorstw w kontekście COVID-19



Wsparcie dla przedsiębiorstw w kontekście COVID-19 

Wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego o łącznej kwocie 3 mld zł 

(500 mln zł POPW dla średnich przedsiębiorców z 5 woj. Polski Wschodniej; 2 mld zł POIR dla 
średnich przedsiębiorców z pozostałych 11 województw; co najmniej 500 mln zł RPO dla 
mikro- i małych przedsiębiorców oraz osób prowadzących jednoosobową działalność 
gospodarczą) 

Wsparcie w ramach KPO rusza w połowie czerwca br. i będzie udzielane przez PARP do 
końca 2020 roku. Pieniądze można przeznaczyć np. na gaz, prąd, paliwo, zakup towarów, 
najem powierzchni.

Kredyt na innowacje technologiczne z budżetem 350 mln zł

(z uwagi na sytuację pandemii wprowadziliśmy ułatwienia w kredycie technologicznym dla 
firm: innowacja na skalę przedsiębiorstwa, rozszerzenie katalogu wydatków kwalifikowalnych, 
zniesienie maksymalnego limitu premii technologicznej) 

Konkurs  został ogłoszony 18 maja br. a nabór wniosków ruszy 1 czerwca. Szczegóły są 
dostępne na stronach BGK.



Wsparcie dla przedsiębiorstw w kontekście COVID-19

Środki dla polskich przedsiębiorców i naukowców pracujących nad 
diagnostyką, leczeniem i przeciwdziałaniem koronawirusowi 

(dofinansowanie można uzyskać na badania przemysłowe i prace rozwojowe; do 5 czerwca 
trwa I runda konkursu tematycznego poddziałania 1.1.1 POIR „Szybka ścieżka” 
organizowanego przez NCBiR, całkowity budżet konkursu to 200 mln zł)

Działania dla przedsiębiorców na infrastrukturę B+R

(uzupełnienie trwającego naboru o komponent pomocy inwestycyjnej przeznaczonej na 
budowę lub unowocześnienie infrastruktury służącej do opracowania, testowania, 
udoskonalania i przygotowania produktu do masowej produkcji produktów służących 
zwalczaniu epidemii COVID-19. Wsparcie udzielane jest w ramach działania 2.1 POIR 
„Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”, a na wnioski czekamy w MFiPR 
do 30 czerwca br.  Planowany budżet komponentu to 350 mln zł)



Wsparcie dla przedsiębiorstw w kontekście COVID-19

Fundusz pożyczkowy dla MŚP z budżetem 550 mln zł

(pod koniec kwietnia wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego uruchomiliśmy specjalne 
pożyczki płynnościowe z POIR dla przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji w 
związku z pandemią. Pożyczka połączona jest z dotacją, która spłaca oprocentowanie, więc 
są to pożyczki bezkosztowe. Nie ma też żadnych prowizji. Można ich udzielać nawet na 6 lat) 

Rozszerzenie funduszu gwarancyjnego o 600 mln zł

(oferta gwarancji do 80% wartości kredytów dla MŚP udzielanych przez banki komercyjne i 
spółdzielcze. Dotychczas gwarancjami mogły być objęte kredyty inwestycyjne. Dzięki 
wprowadzonym zmianom możliwe będzie gwarantowanie również kredytów obrotowych, w 
tym na rachunku bieżącym. Większość banków, które współpracują z BGK we wdrażaniu 
instrumentu, oferuje już kredyty obrotowe z gwarancją POIR)

Oferta z POPC preferencyjnych pożyczek szerokopasmowych dla MŚP 

(400 mln zł udzielane na preferencyjnych warunkach dla przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych: obniżenie oprocentowania, brak wymaganego wkładu własnego,          
6-miesięczne wakacje kredytowe)



Standardowe wsparcie dla przedsiębiorstw z KPO

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

 poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP; nabór trwa do 30 września 2020 r.; 
wsparcie dla finansowania usług dla MŚP realizowanych przez jednostki naukowe oraz 
realizację inwestycji początkowej związanej z wdrożeniem innowacji, IOK – PARP

 poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych; nabór trwa 
do 30 lipca 2020 r.; wsparcie projektów mających na celu wzrost innowacyjności i 
konkurencyjności przedsiębiorstw działających w ramach Krajowych Klastrów Kluczowych 
na rynkach międzynarodowych; IOK – PARP

 poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców; rozpoczęcie naboru wniosków listopad 
2020 r.; wsparcie udzielane MŚP (z wyłączeniem przedsiębiorców z Makroregionu Polski 
Wschodniej) na realizację projektów, których celem jest rozwój przedsiębiorstwa poprzez 
opracowanie nowego projektu wzorniczego; IOK – PARP

 poddziałanie 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki; nabór trwa do 7 
sierpnia 2020 r.; wsparcie dla badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac 
rozwojowych określonych w programach strategicznych; IOK – NCBiR

 poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne; nabór wniosków w okresie 1-31 lipca 2020 r.; 
dofinansowanie dla projektów aplikacyjnych obejmujące badania przemysłowe i/lub 
eksperymentalne prace rozwojowe; IOK – NCBiR



Standardowe wsparcie dla przedsiębiorstw z KPO

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

 działanie: 2.4 Tworzenie usługi  aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i 
informacje sektora publicznego; nabór trwa do 30 czerwca 2020 r.; wsparcie na 
wdrożenie nowej usługi świadczonej przez aplikację elektroniczną lub rozszerzenie 
funkcjonalności już istniejącej e-usługi; IOK – CPPC

Program Operacyjny Polska Wschodnia

 poddziałanie  1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej; nabór trwa do 30 września 
2020 r.; wsparcie rozwoju działalności biznesowej startupów w makroregionie Polski 
Wschodniej; IOK – PARP

 działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP; nabór w okresie 4 sierpnia – 7 września 2020 r.; 
wsparcie związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu 
biznesowego w MŚP związanego z internacjonalizacją ich działalności; IOK – PARP

 działanie 1.4 Wzór na konkurencję (II etap); nabór w toku od maja 2019 r. do sierpnia 
2021 r.; wsparcie MŚP na wdrożenie strategii wzorniczej opracowanej w ramach I etapu w 
celu wprowadzenia innowacji produktowej; IOK – PARP



Dziękuję za uwagę!


