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Krajowy Plan Odbudowy – aktualny stan prac, szanse i wyzwania

Webinarium



Krajowy Plan Odbudowy – jakie cele gospodarcze Polski zrealizuje i na jakim
jest etapie przygotowania

• Monika Przybyła, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej



Uwaga: ze względu na to, że prace nad przygotowaniem KPO wciąż trwają,
przedstawiony w prezentacji zakres wsparcia nie jest ostateczny i może
podlegać dalszym zmianom.
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ODBUDOWY
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PLAN ODBUDOWY DLA EUROPY

EUROPEJSKI INSTRUMENT 
NA RZECZ ODBUDOWY

(Next Generation EU)

Instrument na rzecz Odbudowy i 
Zwiększania Odporności (RRF)

Krajowy Plan Odbudowy 
a realizacja polskiej wizji rozwojowej

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

„Plan na rzecz 

Odpowiedzialnego Rozwoju”

2016 r. 2017 r. 2020 r.

Matryca KPO
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DOTACJE 
(POMOC BEZZWROTNA)

POŻYCZKI
(POMOC ZWROTNA)

57,3
mld euro

ALOKACJA OGÓŁEM ALOKACJA DLA POLSKI*

* KWOTA DLA WSPARCIA ZWROTNEGO W CENACH BIEŻĄCYCH

312,5
mld euro

360
mld euro

34,2
mld euro

23,1
mld euro

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

Rodzaje i wysokość wsparcia w ramach RRF
(c.s. 2018)

40.3%

59.7%
46.5%

53.5%

672,5
mld euro
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Wyzwania dla Polski 

Obszary wsparcia w KPO

• Transformacja polskiej gospodarki poprzez stworzenie warunków dla zwiększenia innowacyjności 
przedsiębiorstw oraz odpowiednie ukierunkowanie inwestycji na kluczowe dla pobudzenia gospodarki 
obszary: cyfryzację – zgodnie z koncepcją Przemysłu 4.0, zieloną gospodarkę, inteligentną mobilność i 
zdrowie

• Transformacja kluczowych sektorów gospodarki do modelu niskoemisyjnego oraz GOZ, przy 
wykorzystaniu szans rozwoju w obszarze zielonych technologii,  jak również efektywna adaptacja 
najbardziej zagrożonych obszarów i  sektorów do zmian klimatu. 

• Transformacja cyfrowa kraju – rozwój infrastruktury cyfrowej, e-usług oraz bardziej efektywne 
wykorzystanie potencjału technologii cyfrowych, uzupełnione wzrostem kompetencji cyfrowych 
społeczeństwa

• Poprawa stanu zdrowia obywateli poprzez zwiększenie efektywności systemu opieki zdrowotnej, w 
tym dostępności do usług zdrowotnych oraz rozwój e-zdrowia. Wzmocnienie możliwości szybkiego 
reagowania systemu ochrony zdrowia na zagrożenia epidemiczne
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Wyzwania dla Polski

Obszary wsparcia w KPO

• Zapewnienie wysokiej jakości edukacji i uczenia się odpowiadających na potrzeby nowoczesnej 
gospodarki

• Rynek pracy zapewniający efektywne wykorzystanie potencjału zasobów ludzkich oraz dostosowany do 
pojawiających się wyzwań rozwojowych

• Redukcja ubóstwa i wykluczenia społecznego

• Rozwój zrównoważonego transportu służącego konkurencyjnej gospodarce oraz inteligentnej mobilności

• Wyzwania o charakterze horyzontalnym: 

Wspomaganie rozwoju terytoriów, które mają mniejszą odporność na zjawiska kryzysowe, w 
niewystarczającym stopniu korzystają z procesów rozwojowych i nie mogą w pełni zrealizować swojego 
potencjału rozwojowego

• Poprawa jakości rządzenia w każdym z obszarów KPO.
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Na co chcemy przeznaczyć środki 
z RRF?

✓ ZDROWIE   

❑ infrastruktura podmiotów leczniczych                                             

❑ rozwój kadr systemu ochrony zdrowia,                                            

❑ badania naukowe i rozwój sektora farmaceutycznego                 

❑ cyfryzacja ochrony zdrowia    

❑ profilaktyka  

✓ INNOWACYJNOŚĆ   

❑ strategiczne projekty dla gospodarki                                                 

❑ infrastruktura badawcza                                                                                                      

❑ innowacyjne technologie

❑ Przemysł 4.0                                                                    

✓ CYFRYZACJA

❑ sieć 5G 

❑ e-administracja i e-społeczeństwo

❑ likwidacja białych plam w dostępie do 
szybkiego Internetu

❑ cyberbezpieczeństwo

✓ ZIELONA GOSPODARKA                                                                       

❑ inwestycje w OZE     

❑ termomodernizacja                                                                                                     

❑ inteligentna sieć energetyczna                                                                                               

❑ ograniczenie niskiej emisji                                                                   

❑ gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ)
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Na co chcemy przeznaczyć środki 
z RRF?

✓ EDUKACJA

❑ nowoczesna edukacja

❑ rozwiązania cyfrowe

❑ szkolnictwo zawodowe

✓ UBÓSTWO

❑ integracja społeczno-zawodowa osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

❑ dostęp do usług społecznych

❑ deinstytucjonalizacja

✓ CZYSTY I ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT

❑ sieci wielogałęziowego transportu krajowego i 
międzynarodowego

❑ niskoemisyjny transport miejski i regionalny

❑ paliwa alternatywne

❑ cyfryzacja transportu

✓ RYNEK PRACY

❑ elastyczne formy zatrudnienia i praca zdalna

❑ zmniejszenie ryzyka utraty pracy oraz pomoc w jej 
podjęciu

❑ kompetencje pracowników

❑ aktywność zawodowa

✓ SPÓJNOŚĆ TERYTORIALNA

❑ transportowa odnowa i mobilność

❑ rewitalizacja

❑ wzmacnianie potencjału rozwój miast i obszarów wiejskich
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Typy projektów
Transformacja kluczowych sektorów gospodarki do modelu 

niskoemisyjnego oraz GOZ, przy wykorzystaniu szans rozwoju w 

obszarze zielonych technologii,  jak również efektywna adaptacja 

najbardziej zagrożonych obszarów i  sektorów do zmian klimatu. 

- transformacja energetyczna w kierunku redukcji emisji gazów cieplarnianych (w tym sekwestracja CO2), 
rozwój OZE, efektywność energetyczna oraz ograniczenie niskiej emisji (w tym: termomodernizacja 
budynków jednorodzinnych, wielorodzinnych i użyteczności publicznej; budowa, rozbudowa i modernizacja 
infrastruktury energetycznej; rozwój inteligentnych sieci; magazyny energii; wdrożenie OZE; wdrożenie 
technologii wodorowych; rozwój ciepłownictwa i kogeneracji oraz trójgeneracji; ograniczenia niskiej emisji; 
termomodernizacji oraz zwiększanie efektywności energetycznej procesów przemysłowych) 

- transformacja w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (m.in. działania związane z zapobieganiem 
powstawaniu odpadów, przygotowaniem do ponownego użycia oraz recyklingiem; wsparcie kluczowych 
procesów np. projektowania dla recyklingu, wydłużanie życia produktów, obniżania negatywnego 
oddziaływania na środowisko na każdym etapie cyklu życia; wdrożenie zasobooszczędnych i efektywnych 
energetycznie technologii recyklingu, przygotowania do recyklingu, jak również odzysku lub 
unieszkodliwienia odpadów)



MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

Typy projektów 
Transformacja kluczowych sektorów gospodarki do modelu 

niskoemisyjnego oraz GOZ, przy wykorzystaniu szans rozwoju w 

obszarze zielonych technologii,  jak również efektywna adaptacja 

najbardziej zagrożonych obszarów i  sektorów do zmian klimatu. 

- zapobieganie skutkom suszy (w tym na terenach rolniczych) oraz innym zagrożeniom wynikającym ze zmian 
klimatycznych

- kompleksowa adaptacja do zmian klimatu kluczowych sektorów i obszarów, w szczególności obszarów 
miejskich oraz przeciwdziałanie zagrożeniom (m.in. rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury obszarów 
zurbanizowanych)

- wdrażanie sektorowych planów adaptacji do zmian klimatu

- przygotowanie kluczowych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz programów i planów działania w obszarze 
zielonej transformacji

- elementy wieloletnich, kompleksowych inwestycji dotyczących dużej retencji

- gospodarka wodno-ściekowa na kluczowych obszarach o szczególnych uwarunkowaniach (np. na obszarach 
poza aglomeracjami, na terenach chronionych, istotnych z punktu widzenia turystyki i in.) 
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Typy projektów 
Transformacja polskiej gospodarki poprzez stworzenie warunków dla 

zwiększenia innowacyjności przedsiębiorstw oraz odpowiednie 

ukierunkowanie inwestycji na kluczowe dla pobudzenia gospodarki 

obszary: cyfryzację – zgodnie z koncepcją Przemysłu 4.0, zieloną 

gospodarkę, inteligentną mobilność i zdrowie.

- strategiczne projekty dla gospodarki oddziałujące swoim zakresem na wiele sektorów

- tworzenie łańcuchów wartości

- rozwiązywanie ważnych problemów społecznych  w modelu wyzwań przemysłowych

- projekty B+R, w szczególności w obszarach kluczowych

- infrastruktura badawcza (publiczna i prywatna), w szczególności w obszarach kluczowych

- tworzenie i rozwój innowacyjnych technologii w obszarach kluczowych dla gospodarki

- projekty dotyczące tworzenia innowacyjnych rozwiązań produktowych i procesowych w obszarach 
kluczowych dla gospodarki

- tworzenie i wzmacnianie współpracy pomiędzy sektorem nauki i przedsiębiorstw

- projekty badawcze i twórcze młodych naukowców 
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Typy projektów 

- łączenie kluczowych ośrodków funkcjonalnych (drogi ruchu przyspieszonego oraz koleje konwencjonalne i 
dużych prędkości łączące największe miasta i w ich obrębie) 

- poprawa stanu infrastruktury łączącej najważniejsze ośrodki przemysłowe, a także przeciwdziałanie 
wykluczeniu komunikacyjnemu regionów i poprawa ich dostępności (infrastruktura liniowa i punktowa), 
eliminacji wąskich gardeł na sieci transportowej

- środki przewozowe gałęzi niskoemisyjnych

- projekty niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach i na obszarach funkcjonalnych

- upowszechnienie stosowania paliw alternatywnych w transporcie (m.in. budowa infrastruktury do ładowania 
pojazdów, bunkrowania LNG)

Rozwój zrównoważonego transportu służącego konkurencyjnej 

gospodarce oraz inteligentnej mobilności 
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Typy projektów 

- zwiększenie dostępności transportowej /poprawy jakości usług

- cyfryzacja transportu

- instalacje nowoczesnych systemów zarządzania systemami transportowymi

- transport intermodalny

- wsparcia portów morskich, w szczególności tych o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej –
zarówno w zakresie infrastruktury portowej, jak i dostępowej (od strony lądu i morza)

- bezpieczeństwo transportu

- zwiększenia poziomu bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska w sektorze morskim

Rozwój zrównoważonego transportu służącego konkurencyjnej 

gospodarce oraz inteligentnej mobilności 
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Obszary prac nad 
Krajowym Planem Odbudowy

Przygotowanie właściwego 
dokumentu KPO

Identyfikacja 
projektów 

Rozporządzenia 
unijne dot. RRF 



Liczba projektów zgłoszonych do KPO - 1198

REGIONY - 557 RESORTY - 641

Ministerstwo Infrastruktury - 124

Ministerstwo Rozwoju – 86

Ministerstwo Aktywów Państwowych - 49 

Ministerstwo Cyfryzacji - 46 

Ministerstwo Środowiska – 38

Lewiatan - 36

Ministerstwo Funduszy - 35 

Ministerstwo Gospodarki Morskiej - 30 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych - 29 

Ministerstwo Rolnictwa - 29 

Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego - 27 

Ministerstwo Klimatu – 26

Ministerstwo Obrony Narodowej - 14

Ministerstwo Kultury - 12

Ministerstwo Finansów - 12 

Ministerstwo Sprawiedliwości - 11 

Ministerstwo Rodziny - 11

Ministerstwo Sportu - 7

Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - 6

Ministerstwo Zdrowia - 5 

Ministerstwo Edukacji - 4 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - 1

Urząd Ochrony Konkurencji -1 

Polski Fundusz Rozwoju - 1 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - 1



20

Małopolskie 100

Pomorskie 95

Podkarpackie 67

Kujawsko-Pomorskie 43

Dolnośląskie 40

Świętokrzyskie 38

Lubelskie 36

Warmińsko-Mazurskie 31

Podlaskie 26

Zachodniopomorskie 20

Wielkopolskie 17

Lubuskie 15

Opolskie 14

Łódzkie 5

Mazowieckie 5

Śląskie 5

Rozmieszczenie projektów - regiony

95
31

15
17

43

5

5

40

14
5

100

38

36

67

26
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Sposób prac nad projektami zgłoszonymi do KPO przez resorty, regiony, 
partnerów społecznych

W skład grup roboczych wchodzą:

-Przewodniczący (dyrektor lub z-ca 

dyrektora departamentu MFiPR),

-Przedstawiciele resortów właściwych 

z uwagi na zakres tematyczny grupy,

-Przedstawiciele samorządu 

województw,

-Przedstawiciele partnerów społeczno-

gospodarczych,

-Eksperci zewnętrzni.

grupy robocze ds. projektów KPO: 

1.Energia i środowisko 

2.Transport 

3.Infrastruktura

4.Zdrowie

5.Innowacje

6.Społeczeństwo

7.Cyfryzacja

8.Spójność terytorialna
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Kryteria oceny 
projektów/programów

Kryteria ramowe

Podstawa do klasyfikacji przez 
promotorów.

Wymagane jest spełnienie wszystkich 
kryteriów, w tym np.:

- jasno określony cel 
i wskazane „kamienie milowe” oraz 
wskaźniki,

- zgodność z wymogami  KE określone dla 
projektów KPO

- uzupełniający charakter w odniesieniu do 
dokumentów przygotowywanych na 
potrzeby aplikowania o środki UE w latach 
2021-2027

Kryteria strategiczne

Ocena punktowa pod kątem jakości 
spełniania warunków RRF oraz 
klasyfikacji.

Kryteria obejmują m.in.:

- istotność dla neutralności klimatycznej 
i/lub transformacji cyfrowej 

- ocenę szans wykonalności projektu 

- ocenę możliwości sfinansowania 
wstępnego realizacji projektu

- istotność projektu z perspektywy celów 
KPO 

Kryteria tematyczne

Ocena punktowa uwzględniająca 
specyfikę tematyczną.

Grupa robocza ds. wyboru projektów 
samodzielnie określa rozkład punktacji  

W dalszych pracach 
kluczowe jest 
określenie reform 
oraz powiązanie 
z nimi projektów 
inwestycyjnych 
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Funkcje Matrycy KPO

Przedstawia logikę 

programowania 

interwencji w ramach KPO

Project Pipeline

Podstawa do przygotowania dokumentu 

i podjęcia nieformalnych negocjacji z KE:

❑ Zdefiniowanie wyzwań i wyznaczenie celów

❑Wskazanie powiązań z  Country Specific 

Recommendations - CSR’s

❑Wskazanie obszarów reform

❑ Określenie kamieni milowych i wskaźników

❑ Zarysowanie przyszłych obszarów wsparcia 

oraz typów projektów finansowanych z KPO

Project Pipeline działań inwestycyjnych w

kraju (resorty, regiony, partnerzy społ.-gosp.)

❑Wytyczna do weryfikacji projektów do KPO

❑Wskazuje projekty finansowane z KPO oraz 

z innych, możliwych źródeł 

❑ Pozostałe projekty będzie można 

dopracować tak, by mogły starać się 

o wsparcie z innych funduszy 
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Dotychczas zrealizowano: 
✓ Wstępna identyfikacja projektów

✓ Opracowanie Matrycy KPO

✓ Opracowanie Kryteriów oceny 

projektów 

✓ Opracowanie szczegółowej fiszki 

projektowej II do systemu SL dla 

projektów pozytywnie 

zweryfikowanych

W trakcie:
➢ Prace nad KPO (identyfikacja 

reform i opisy celów w obszarach, 

realizacja CSRs w ramach KPO…)

➢ Dialog z KE

Przedłożenie 
KPO do KE

do końca 2020 r. formalne

przekazanie projektu do KE

Zakończenie prac nad określeniem wiązek projektów – X

Nieformalne spotkania z KE – X/XI

Wpisywanie wiązek do systemu projektów, ocena 
końcowa i wybór – XI

Określenie reform, przypisanie projektów, zmiany 
uwzględniające wyniki dialogu 

z KE, wstępna akceptacja KPO przez KKPR – XI

Konsultacje społeczne zakresu wsparcia w ramach 
polityki spójności i RRF – XI/XIII

H
A

R
M

O
N

O
G

R
A

M
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Podsumowanie dialogu 
technicznego z KE

▪ Do końca listopada br. odbyły się wszystkie spotkania na szczeblu roboczym, zaplanowane 
w ramach technicznego dialogu z KE

▪ Realizacja CSR’s - w KPO powinny być ujęte wszystkie CSR's z 2019 r. i 2020 r.

▪ 37% środków w ramach KPO musi być skierowane na działania związane z klimatem, ale 
całe KPO musi realizować zasadę „do not significantly harm” 

▪ Niezbędne jest wskazanie we wszystkich obszarach KPO konkretnych i mierzalnych reform, 
kamieni milowych i powiązanych inwestycji

▪ Wymagane zapewnienie demarkacji pomiędzy środkami RRF i innymi źródłami 
finansowania

▪ Zasady pomocy publicznej muszą być stosowane w pełni

▪ W obszarze audytu i kontroli - konieczność przygotowania specjalnego systemu IT
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Dziękuję za uwagę


