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Czym jest Krajowy Plan 
Odbudowy (KPO)?

PLAN ODBUDOWY 
DLA EUROPY

EUROPEJSKI 
INSTRUMENT NA 

RZECZ ODBUDOWY
(Next Generation EU)

Instrument na rzecz 
Odbudowy 

i Zwi ększania 
Odporno ści (RRF)

• Warunek uzyskania wsparcia z RRF

• Dokument wdro żeniowy do SOR

• Reformy, jak i inwestycje do połowy 2026 r. 

• Dotacja w ramach RRF - 23,1 mld euro 
+ 

34,2 mld euro w postaci po życzek

• Nacisk na „zielon ą” i cyfrow ą 
transformacj ę

• Powiązanie z Semestrem europejskim

• Spójno ść ze strategiami krajowymi
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Instrument na rzecz Odbudowy i Zwi ększania Odporno ści a 
Polityka Spójno ści 2021-2027 (1)

Instrument na rzecz Odbudowy i 
Zwiększania Odporności

• Doraźny instrument pomocowy w zwi ązku z 
pandemi ą COVID-19 - środki dystrybuowane w 
latach 2021-2023.

• Celem jest odbudowa i uzyskiwanie odporności na 
kryzys, w tym przeciwdziałanie średnioterminowym 
i długoterminowym konsekwencjom kryzysu 
wywołanego przez pandemię. 

• Wdrażany poprzez Krajowy Plan Odbudowy, który 
zawiera szacowany łączny koszt, stosowne cele 
pośrednie i końcowe oraz orientacyjny harmonogram 
realizacji reform i inwestycji. 

Polityka Spójności 2021-2027

• Traktatowa polityka UE, wdrażana w ramach 
Wieloletnich Ram Finansowych – na lata 2021-2027 .

• Celem jest  zapewnienie  spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej na poziomie UE, kraju i 
regionu. Aktualnie ukierunkowanie na transformacj ę 
ekologiczn ą (zeroemisyjn ą) i cyfrow ą.

• Wdrażana poprzez Umow ę Partnerstwa i 
powi ązane z ni ą programy operacyjne krajowe i 
regionalne.  
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Instrument na rzecz Odbudowy i Zwi ększania Odporno ści a 
Polityka Spójno ści 2021-2027 (2)

Instrument na rzecz Odbudowy i 
Zwiększania Odporności

• Zakres interwencji okre ślony w KPO powinien by ć 
spójny z wyzwaniami i priorytetami Semestru 
Europejskiego,  Krajowym Programem Reform, 
Krajowym Planem na rzecz Energii i Klimatu, Planem 
Sprawiedliwej Transformacji, UP i programami.

• Wsparcie finansowe z KPO mo że mieć charakter 
dodatkowy w stosunku do wsparcia udzielanego 
w ramach innych funduszy i programów UE pod 
warunkiem, że wsparcie to nie pokrywa tych samych 
kosztów.

• Mechanizm rozliczania interwencji/ projektów na 
podstawie kamieni milowych, co pół roku. 

Polityka Spójności 2021-2027

• Zakres interwencji UP – 6 celów polityki (Europa 
Inteligentna, Europa Zielona, Europa Skomunikowana, 
Europa Społeczna, Europa bliska obywatelowi, 
Sprawiedliwa Transformacja).

• UP przewiduje komplementarno ść projektów PS z 
inwestycjami realizowanymi z Instrumentu na rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności.

• Rozliczanie projektów na podstawie wydatków, 
osiągania wskaźników, trwałości projektów (ustalony 
system monitoringu, kontroli, audytu i ewaluacji).
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Różnice

Krajowy Plan Odbudowy

57,3 mld EUR 

Od 1 lutego 2020 r.

Do 31 grudnia 2026 r.

Zarządzanie bezpo średnie 
przez KE 

(direct managment)

Umowa Partnerstwa

66,8 mld EUR

Od 1 stycznia 2021 r.

Do 31 grudnia 2029 r.

Zarządzanie dzielone 
(shared managment)

Alokacja dla Polski

Okres kwalifikowalności 

Okres realizacji 

Zarządzanie 
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Różnice

Krajowy Plan Odbudowy

Prefinansowanie – 10% w 2021 r.

100% finansowania 

37% środków-cele 
klimatyczne, 20% środków -

cele cyfrowe

Umowa Partnerstwa

Płatności zaliczkowe 0,5% 
każdego roku od 2021-2026

Konieczność zapewnienia 
współfinansowania krajowego

25% środków na CP1 „smart”, 
30% środków na CP2 „green”

Prefinansowanie

Poziom dofinansowania 

Koncentracja tematyczna 
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Na co chcemy przeznaczy ć 
środki z RRF?

� ZDROWIE   

� infrastruktura podmiotów leczniczych                                             

� rozwój kadr systemu ochrony zdrowia                                           

� badania naukowe i rozwój sektora farmaceutycznego                 

� cyfryzacja ochrony zdrowia    

� profilaktyka  

� INNOWACYJNOŚĆ   

� infrastruktura badawcza                                                                                                      

� innowacyjne przedsiębiorstwa

� Przemysł 4.0  

� GOZ

� CYFRYZACJA

� sieć 5G 

� e-administracja i e-społeczeństwo

� powszechny dostęp do szybkiego Internetu

� cyberbezpieczeństwo

� ZIELONA GOSPODARKA                                                                       

� inwestycje w OZE     

� termomodernizacja                                                                                                     

� inteligentna sieć energetyczna                                                                                               

� ograniczenie niskiej emisji                                                                   

� zrównoważona gospodarka wodna
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Na co chcemy przeznaczy ć 
środki z RRF?

� EDUKACJA

� rozwiązania cyfrowe w edukacji

� szkolnictwo zawodowe

� UBÓSTWO

� integracja społeczno-zawodowa osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

� CZYSTY I ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT

� linie i tabor kolejowy

� niskoemisyjny transport miejski i regionalny

� paliwa alternatywne

� cyfryzacja transportu

� RYNEK PRACY

� elastyczne formy zatrudnienia

� aktywizacja zawodowa

� poprawa dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3

� uczenie się przez całe życie

� SPÓJNOŚĆ TERYTORIALNA

� zrównoważona mobilność

� rewitalizacja

� zazielenianie miast i obszarów powiązanych
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SPÓJNOŚĆ TERYTORIALNA – punkt wyjścia

TERYTORIATERYTORIATERYTORIATERYTORIA

doświadczające doświadczające doświadczające doświadczające 

największych trudności największych trudności największych trudności największych trudności 

rozwojowychrozwojowychrozwojowychrozwojowych

TERYTORIATERYTORIATERYTORIATERYTORIA

wwwwymagające zielonej ymagające zielonej ymagające zielonej ymagające zielonej 

transformacjitransformacjitransformacjitransformacji

TERYTORIATERYTORIATERYTORIATERYTORIA

szczególnie dotknięte szczególnie dotknięte szczególnie dotknięte szczególnie dotknięte 

społecznospołecznospołecznospołeczno----

gospodarczymi gospodarczymi gospodarczymi gospodarczymi 

konsekwencjami konsekwencjami konsekwencjami konsekwencjami 

pandemiipandemiipandemiipandemii

� Miasta małe

i średnie

oraz obszary 

powiązane

� Obszary o 

niezdywersyfi-

kowanym profilu 

gospodarczym

� Obszary 

zmarginalizowane
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WYZWANIE

Włączenie w krajowe procesy rozwojowe
i transformacyjne terytoriów, które:

� mają niską odporność na zjawiska kryzysowe
� w niewystarczającym stopniu korzystają z postępu 

� mają trudność z uruchomieniem swojego 
potencjału rozwojowego i odbudowa po pandemii

Zwiększenie odporno ści wskazanych terytoriów na 
sytuacje kryzysowe i szoki zewn ętrzne przez:

� zieloną transformację miast i obszarów 
powiązanych 

� odbudowę obszarów uwarunkowanych 
przyrodniczo lub o niezdywersyfikowanym profilu 

gospodarczym 
� wzmocnienie ochrony przed zagrożeniami 

CEL

SPÓJNOŚĆ 
TERYTORIALNA



@MFIPR_GOV_PL

@MinisterstwoFunduszy

iPolitykiRegionalnej

#wspolna2przez4

www.gov.pl/web/

fundusze-regiony

MINISTERSTWO FUNDUSZY 

I POLITYKI REGIONALNEJ

Dziękuję za uwagę


