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Fundusze unijne w elektroprosumeryźmie i w TPST



Dlaczego te fundusze są ważne dla  EP i TETIP?

• dominacja myślenia i inwestowania ze wsparciem ( bez „wsparcia” większość 
nie podejmuje wysiłku)

• poszukiwanie wsparcia przez elektroprosumentów- wymiar konkurencyjności

• wymiar sandboxu, pilotażu, start-up, większego ryzyka

• skala funduszy w gospodarce- zdominuje inwestycje ten, kto umie sprawnie 
skorzystać z wsparcie funduszy

• EP i TETIP świetnie się wpisuje w cele polityki UE- efektywna droga realizacji 
Europejskiego Zielonego Ładu – neutralności klimatycznej



• Największy w historii pakiet środków na rzecz ożywienia gospodarki

1) Długoterminowy budżet UE ( WRF- wieloletnie ramy finansowe) 
2021-27 w połączeniu z 

2) NextGenerationEU, tymczasowym instrumentem, który ma pobudzić 
ożywienie   gospodarki,

• Łączna kwota 1,8 bln euro pomoże odbudować gospodarkę Europy po 
kryzysie wywołanym COVID 

• Nowa Europa - wg KE- będzie bardziej przyjazna dla środowiska, bardziej 
cyfrowa i odporniejsza na kryzysy.

Plan odbudowy  i zwiększania odporności  Europy



Plan odbudowy  dla Europy- budżet

• Budżet UE 21-27 ( WRF) - 1074 mld Euro

• NextGenerationEU - 750 mld euro, 

• Nowy Instrument, który ma pomóc naprawić bezpośrednie szkody gospodarcze i 
społeczne spowodowane pandemią koronawirusa.

• Aby sfinansować NextGenerationEU, Komisja Europejska – w imieniu Unii Europejskiej 
– zaciągnie pożyczki na rynkach kapitałowych, na warunkach bardziej korzystnych od 
tych, które mogłoby uzyskać wiele spośród państw członkowskich. 

• Następnie Komisja dokonała redystrybucji tych kwot, też dla Polski

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/eu-borrower_pl


Europejski Instrument na rzecz Odbudowy i
Zwiększania Odporności

(Ang - Recovery and Resilience Facility – RRF)

• To najważniejszy element NextGenerationEU ( 750 mln euro)

• Budżet wynosi 672,5 mld euro w formie pożyczek i dotacji na wsparcie reform i 
inwestycji podejmowanych przez państwa UE – w tym:

• Pożyczki 360 mln euro

• Dotacje  312,5 mld euro

• W Polsce stosowane nazwy to: Fundusz Odbudowy oraz Krajowy Plan Odbudowy

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_pl


NextGenerationEU obejmuje również min:

- 47,5 mld euro na nową inicjatywę REACT-EU. 

- W jej ramach środki reagowania kryzysowego i kryzysowe środki 
naprawcze stosowane w ramach inicjatywy inwestycyjnej w 
odpowiedzi na koronawirusa oraz

- inicjatywy inwestycyjnej „plus” w odpowiedzi na koronawirusa są 
kontynuowane i ulepszane.

• 10 mld euro (z 17,5 mld) na Fundusz Sprawiedliwej Transformacji –

• (zakwalifikowane do FST przez KE: Subregion Wałbrzyski, Śląsk, 
Wschodnia Wielkopolska, 3,9 mld euro dla Pl, warunek neutralność 
klimatyczna 2050 ogłoszona przez rząd jako cel)

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/jobs-and-economy-during-coronavirus-pandemic/cohesion-policy-support-measures-coronavirus-response-investment-initiatives_pl
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_574


Sześć filarów Europejskiego Instrumentu na rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności (UE)

• - transformacja ekologiczna; 

• -transformacja cyfrowa; 

• -wzrost i zatrudnienie sprzyjające inteligentnemu i trwałemu 
włączeniu społecznemu; 

• -spójność społeczna i terytorialna;

• - zdrowie i odporność oraz polityka na rzecz następnego pokolenia i

• -dzieci i młodzież, w tym edukacja i umiejętności.

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_pl


Istota  Europejskiego Instrumentu na rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności też KPO

• Musi być plan reform i plan wsparcia finansowego ( reformy i 
inwestycje) 

• KE będzie kontrolowała równowagę reform i inwestycji- Krajowy 
program reform- element KPO

• 37 % na cele klimatyczne, min 20 %  na cyfryzację- kierunki istotnie 
wiażące się z planem elektroprosumeryzmu i TETIP

• To  KE daje 100 %  środków – odpowiedzialność na KE

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_pl


POLSKA - środki  i kierunki KPO:
• 58,1 mld euro, w tym:

• 23,9 mld euro w formie dotacji 

• 34,2 mld euro w pożyczkach.

Kierunki KPO:

• Transformacja cyfrowa

• Odporność i konkurencyjność gospodarki

• Energia i zmniejszenie energochłonności

• Dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia

• Zielona i inteligentna mobilność

Wyjątkowe tempo realizacji KPO: Umowy do 12.23,  rozliczenie do 2026r



Zamiast środków z funduszu KPO- kary TSUE
Polska i Węgry 2 kraje UE spośród tych, które przedstawiły KPO, ale nie jest 
on zatwierdzony przez KE, nie otrzymały zaliczek…

KE wiąże te fundusze z przestrzeganiem praworządności w kraju 
członkowskim. 

Zamiast wsparcia  KPO - wyrok TSUE – 1 mln Euro kar na Polskę w związku z 
naruszaniem praworządności w wymiarze sprawiedliwości.

Brak niezawisłości sądownictwa- Izba Dyscypilnarna Sadu Najwyższego, KRS

Licznik kar 21.12.21 : Izba dyscyplinarna: 223 mln zł, ( Turów- 213 mln zł)
https://biqdata.wyborcza.pl/biqdata/7,159116,27872254,kary-za-turow-i-tsue-zobacz-ile-dzis-juz-traci-polska-licznik.html

https://biqdata.wyborcza.pl/biqdata/7,159116,27872254,kary-za-turow-i-tsue-zobacz-ile-dzis-juz-traci-polska-licznik.html


Fundusz Sprawiedliwej Transformacji dla Polski-
regiony węglowe

•Ogłoszenie przez rząd wzrostu i podziału środków na regiony z FST ( 
styczeń 21)

• Obecna wielkość FST 4,4 mld Euro ( było 3,9 mld Euro, dodano ok 0,5 
mln Euro z innych funduszy krajowych):

-3,8 mld Euro dla Urzędów Marszałkowskich na TPST

-0,6 mld Euro ( na projekty centralne)- Krajowy plan sprawiedliwej 
Transformacji (KPST) 



Fundusz Sprawiedliwej Transformacji- podział na 
realizację TPST w regionach :

• śląskie (2 066 mld euro),
• dolnośląskie (556 mln euro):
• 300 mln euro - subregion  wałbrzyski
• 256 mln euro – powiat zgorzelecki ( Turów)- nie zatwierdzone przez KE
• wielkopolskie (387 mln euro).

Regiony nie zatwierdzone dotychczas przez KE:

• łódzkie (344 mln euro),
• lubelskie (248 mln euro),
• małopolskie (247 mln euro),



Inne fundusze na sprawiedliwą transformację dla 
Polski ( z Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji)

3 filary Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji:

I filar- Fundusz Sprawiedliwej Transformacji ( FST- dotacje)- 4,4 mld 
euro

II filar InwestEU ( prywatny sektor- kredyty) – 1,8 mld euro 

III Filar - kredyty EBI ( publiczny sektor- kredyty) – 1,5 mld euro

FST mają być uzupełnianie z innych , większych środków ( Fundusze Spójności 
21-27, Fundusz Odbudowy 21-25)
•Zapisy w Umowie Partnerstwa miedzy Polską a UE



Umowa Partnerstwa Polska -UE

• Podstawowy dokument określający zasady współpracy oraz strategię  wykorzystania wszystkich funduszy 
pomocowych- negocjowany od roku 1)

• 6 celów polityki spójności 2021-27 ( Zielonego Ładu)

Cel 1: Bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa

Cel 2: Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa

Cel 3: Lepiej połączona Europa

Cel 4: Europa o silniejszym wymiarze społecznym

Cel 5: Europa bliżej obywateli

Cel 6: Łagodzenie skutków transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu

1)https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/97680/umowa_partnerstwa_broszura_wersja_dostepna_1.pdf



Cel 6: Łagodzenie skutków transformacji w kierunku 
gospodarki neutralnej dla klimatu a TETIP i EP

• Europa w drodze ku gospodarce neutralnej dla klimatu 

Wyzwania:
• Łagodzenie skutków społecznych i ekonomicznych transformacji energetycznej

• Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionów „węglowych”

• Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i większa efektywność energetyczna

Planowane działania:

• Pomoc dla małych i średnich przedsiębiorców w rozwijaniu działalności,
szczególnie w branżach innowacyjnych

• Wsparcie w sektorze „zielonej energetyki” i ograniczenie niskiej emisji

• Zmiana i podnoszenie kwalifikacji pracowników

• Regeneracja obszarów pogórniczych i poprzemysłowych

• Podniesienie dostępności wybranych usług publicznych



Wielkość innych funduszy( WRF) dla UE(Polski) 21-27
• Polityka spójności 330 mld euro ( 72,2) *:

- Fundusze Spójności -48, 

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego-200, 

- Fundusz Społeczny +, 88

-Wspólna Polityka Rolna – 336 mld euro

-Nowe i wzmocnione priorytety- 335 mld euro 

(min: Horyzont Europa ( cyfryzacja, transport, kosmos)- 76 mld Euro, 

-wspólpraca i pomoc rozwojowa, Erasmus+, FST, 

Razem dla Polski ok 137 mld Euro ( 770 mld zł)**

Linki

*Infografika fundusze UE 21-27 ( WRF, KPO)-https://www.consilium.europa.eu/pl/infographics/mff2021-2027-ngeu-final/

**ratyfikacja budżetu UE w maju 2021r przez  Sejm przyjął rządowy projekt ustawy w sprawie ratyfikacji zasobów własnych UE. 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/aktualnosci/770-mld-zl-z-
nowego-budzetu-ue-trafi-do-polski-sejm-przyjal-ustawe-o-zasobach-wlasnych-ue/

https://www.consilium.europa.eu/pl/infographics/mff2021-2027-ngeu-final/


Programy krajowe (60%) i regionalne ( 40%)
• dolnośląskie – 1,67 mld euro

• kujawsko-pomorskie – 1,75 mld euro

• lubelskie – 2,27 mld euro

• lubuskie – 861 mln euro

• łódzkie – 2,29 mld euro

• małopolskie – 2,32 mld euro

• mazowieckie – 2,00 mld euro

• opolskie – 920 mln euro

• podkarpackie – 2,18 mld euro

• podlaskie – 1,25 mld euro

• pomorskie – 1,67 mld euro

• śląskie – 2,79 mld euro

• świętokrzyskie – 1,40 mld euro

• warmińsko-mazurskie – 1,73 mld euro

• wielkopolskie – 1,67 mld euro

• zachodniopomorskie – 1,61 mld euro

• Fundusze dla PL : https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/dowiedz-sie-wiecej-o-funduszach-europejskich-na-lata-2021-
2027/



Dziękuje za uwagę!

Radosław Gawlik

Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA, TEPP

rgawlik@eko.org.pl


