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DLA BIZNESU 

Opublikowano projekt Krajowego Planu 
Odbudowy  

W miniony piątek rząd przedstawił założenia      
Krajowego Planu Odbudowy, który razem z      
Umową Partnerstwa opublikowaną na początku     
stycznia, określa strategię wykorzystania    
pieniędzy z Unii Europejskiej w nadchodzących      
latach. Opracowanie obu dokumentów było     
niezbędne do ostatecznego zatwierdzenia przez     
KE i uruchomienia nowych programów.  

UWAGA! O ile założenia Umowy Partnerstwa      
dotyczące 76 mld euro stanowią proste      
przedłużenie obowiązujących do tej pory     
programów takich jak Inteligentny Rozwój, czy      
Infrastruktura i Środowisko, to Plan Odbudowy      
ma przyczyniać się do ochrony naszej      
gospodarki przed skutkami pandemii    
koronawirusa. Tego typu dokument opracowuje     
każde z państw członkowskich Unii     
Europejskiej. KPO jest podstawą do skorzystania      
z Instrumentu Odbudowy i Zwiększenia     
Odporności, którego wartość wynosi 750     
miliardów euro. Z tej puli Polska będzie miała do         
dyspozycji około 58 miliardów euro. Na tę       
kwotę składa się 23,9 miliarda euro dotacji i 34,2         
miliarda euro pożyczek. 

Instrument ma trzy główne cele:  

● pomóc naprawić bezpośrednie szkody    
gospodarcze i społeczne spowodowane    
pandemią koronawirusa,  

● przywrócić odporność gospodarek Unii    
Europejskiej,  

● przygotować wspólnotę państw na    
przyszłe nieprzewidziane okoliczności. 

Na sfinalizowanie prac nad KPO państwa      
członkowskie mają czas do końca kwietnia,      
kolejne dwa miesiące mają zostać przeznaczone      

na jego akceptację przez Komisję Europejską i       
uruchomienie programu. 

Obecnie Polski projekt zakłada inwestowanie     
środków w pięciu obszarach: 

● odporność i konkurencyjność gospodarki    
– 18,6 miliarda złotych, 

● zielona energia i zmniejszenie    
energochłonności – 28,6 miliarda    
złotych, 

● transformacja cyfrowa – 13,7 miliarda     
złotych, 

● dostępność i jakość ochrony zdrowia –      
19,2 miliarda złotych, 

● zielona i inteligentna mobilność – 27,4      
miliarda złotych. 

W zakresie komponentu „Odporność i     
konkurencyjność gospodarki” postawiono   
głównie na potrzebę przeprowadzenia reformy     
planowania przestrzennego, która ma przyczynić     
się do zwiększenia odporności na zjawiska      
kryzysowe tych przedsiębiorstw, które prowadzą     
swoją działalność na obszarach    
uwarunkowanych przyrodniczo lub o    
niezdywersyfikowanym profilu gospodarczym.   
To wraz ze wsparciem w bazę produkcyjną oraz        
kwalifikacje pracowników ma być odpowiedzią     
głównie dla tych branż, które cechuje      
bezpośredni kontakt z klientem, a które      
szczególnie ucierpiały podczas pandemii - mowa      
o m.in hotelarstwie, gastronomii, turystyce,     
kulturze i lecznictwie uzdrowiskowym. 

Projekt kładzie bardzo duży nacisk na      
dodatkowe wsparcie sektora ochrony zdrowia.     
Planowane są m.in. zadania związane     
bezpośrednio z pandemią, takie jak zakup      
odpowiedniej liczby szczepionek przeciw    
COVID-19, ich dystrybucja oraz monitoring     
przebiegu i efektywności szczepienia, ale także      
działania systemowe zwiększające efektywność    
systemu i inwestycje w sektor farmaceutyczny,      
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których łączny koszt oszacowano na poziomie      
4,2 mld euro. 

Dodatkowo na wsparcie ze środków KPO mogą       
liczyć projekty związane z poprawą jakości      
instytucji rynku pracy, kształceniem    
ustawicznym, termomodernizacją, czy   
informatyzacją administracji publicznej. Na    
wsparcie zeroemisyjnego transportu oraz    
zmniejszenie oddziaływania transportu na    
środowisko wyasygnowano środki w kwocie     
ponad 6 mld euro, które mają doprowadzić m.in.        
do wzmocnienia transportu publicznego oraz     
wzbogacenia floty transportowej pojazdami    
zero-emisyjnymi. 

W zakresie filaru dotyczącego zielonej     
transformacji należy zauważyć, że blisko 50%      
wydatków z Funduszu Odbudowy ma być      
przeznaczona na projekty dotyczące klimatu.     
Pewnym novum jest odejście od paliw      
tradycyjnych, które rozumiane jest przede     
wszystkim jako inwestycje w energię wodorową.      
Kwotą prawie 800 mln euro wsparta będzie       
infrastruktura służąca do wytwarzania,    
magazynowania, transportu oraz wykorzystania    
wodoru w różnych branżach (przemysł,     
ciepłownictwo, energetyka, transport), jak i     
rozwój samej technologii.  

Innym priorytetem mają być inwestycje     
związane ze skracaniem łańcucha dostaw     
żywności i działania zapobiegawcze w celu      
zachowania ciągłości produkcyjnej, logistycznej    
i efektywności operacyjnej w podmiotach     
łańcucha rolno-spożywczego. W tym zakresie     
zapowiadane są inwestycje w ramach     
partnerstwa publiczno-prywatnego z udziałem    
jednostek samorządu terytorialnego,   
przedsiębiorców i zorganizowanych grup takich     
jak ubojnie czy spółdzielnie. 

Pewne zaskoczenie dotyczy wskazania    
inwestycji w rozwój zastosowań bezzałogowych     
statków powietrznych. Prawdopodobne jest    

powołanie nowego podmiotu odpowiedzialnego    
za rozwój mobilności bezzałogowej. Wsparciem     
mają być objęte ośrodki kompetencji takie jak       
specjalistyczne ośrodki szkoleniowe, pilotaże,    
centra monitorowania z wykorzystaniem dronów     
czy sam ich zakup i rozwój. 

UWAGA! 26 lutego rozpoczęły się prowadzone      
przez Ministerstwo Funduszy i Polityki     
Regionalnej konsultacje społeczne Krajowego    
Planu Odbudowy. Potrwają one do 2 kwietnia.       
Uwagi do projektu może zgłaszać każdy pod       
TYM linkiem.  

źródło: prawo.pl 
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