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Schemat wdrażania projektów RPO przez BGK

Komisja Europejska



Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020

Jesteśmy obecni w  15 województwach, zarządzamy kwotą 
powierzonych środków ok. 6,35 mld zł, w obszarach:

 Rozwój sektora MŚP – 15 województw – 5 193 mln zł

 Efektywność energetyczna i OZE – 5 województw – 476 mln zł

 Rewitalizacja – 1 województwo – 149 mln zł mln zł

 Rynek pracy – 9 województw – 93 mln zł

6,35 mld zł
Łączna kwota zarządzanych środków RPO



 Obszar wsparcia: w ramach wsparcia poprawy energetycznej 
w sektorze MŚP oraz mieszkalnictwie, a także rozbudowy odnawialnych źródeł 
energii – realizujemy projekty w 5 województwach 

 Forma wsparcia: pożyczki

 Grupa docelowa: 

 MŚP, TBSy, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, JST

 Przeznaczenie: 

 głęboka modernizacja energetyczna budynków należących do 
przedsiębiorstwa, poprzez m.in.:

 ocieplenie obiektu, wymiana okien i drzwi zewnętrznych

 energooszczędne oświetlenie

 przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła 
ciepła na bardziej efektywne energetycznie i ekologicznie)

 instalację systemów chłodzących, w tym również z zastosowaniem OZE

 instalację OZE budowa urządzeń do produkcji energii na własne potrzeby w 
oparciu o OZE, zmiana systemu wytwarzania lub wykorzystania paliw energii,

 rewitalizacja – przywracanie obiektom i terenom dawnych funkcji lub 
nadawanie nowych, poprawa atrakcyjności terenów  

RPO| Efektywność energetyczna, OZE, rewitalizacja



5

Alokacja na efektywność energetyczna, OZE, rewitalizację w ramach 
RPO 2014-2020 realizowane przez BGK
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Co przed nami

Konkurencyjność 
MŚP
53%

EE
21%

OZE
12%

GOZ
3%

rewitalizacja
3%

EFS
7%
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Fundusze Europejskie 2021-2027

• Wartość środków przewidzianych na instrumenty zwrotne to ok. 3,2 mld EUR

• KE zaakceptowała wszystkie RPO w IV2022 r.

• obecnie trwają prace związane z rozpoczęciem wdrażania RPO 

Projektowany podział alokacji 
instrumentów zwrotnych według 

obszarów



Fundusze Europejskie 21-27
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Obszar Alokacja Przeznaczenie Produkt Odbiorcy

Wsparcie konkurencyjności 
w MŚP

862 mln EUR
Finansowanie inwestycji rozwojowych, podnoszących 
konkurencyjność i innowacyjność w MŚP, w tym eko-
innowacje

Preferencyjne 
pożyczki, 
poręczenia

MŚP

Fundusze Europejskie dla Polski 
Wschodniej

100 mln EUR
Finansowanie firm realizujących inwestycje podnoszące 
atrakcyjność turystyczną regionów 

Pożyczki 
preferencyjne

MŚP

Efektywność energetyczna 608 mln EUR

Finansowanie inwestycji poprawiających efektywność 
energetyczną w firmach

Preferencyjne 
pożyczki 

MŚP

Finansowanie inwestycji z zakresu termomodernizacji  
budynków wielorodzinnych

TBS, wspólnoty mieszkaniowe 

Odnawialne źródła energii 338 mln EUR
Finansowanie inwestycji z zakresu budowy lub 
rozbudowy instalacji OZE przez MŚP 

Preferencyjne 
pożyczki

MŚP

Gospodarka obiegu zamkniętego 85 mln EUR
Finansowanie inwestycji pozwalających na 
zastosowanie modelu GOZ w przedsiębiorstwach 

Preferencyjne 
pożyczki

MŚP

Infrastruktura turystyczna i kulturalna 8 mln EUR
Finansowanie inwestycji dotyczących budowy szlaków 
turystycznych i rowerowych oraz w ramach obiektów 
kultury

Preferencyjne 
pożyczki

MŚP oraz samorządy

Instrumenty społeczne 223 mln EUR

Finansowanie podmiotów ekonomii społecznej, osób 
zakładających działalność gospodarczą, dorosłych 
kształcących się, zapewniania dostępności w 
przedsiębiorstwach

Pożyczki 
preferencyjne, 
pożyczki rynkowe, 
quasi-equity

Osoby fizyczne, podmioty ekonomii 
społecznej, przedsiębiorcy

Rewitalizacja 93 mln EUR
Finansowanie inwestycji polegających na poprawie 
atrakcyjności terenów zdegradowanych 

Preferencyjne 
pożyczki

Podmioty realizujące projekty 
rewitalizacyjne



Więcej informacji na: bgk.pl/pozyczki-unijne/ 



Dziękujemy za uwagę 

Mikołaj Szyszkowski
Dyrektor Biura Projektów i Produktów Kapitałowych
Departament Instrumentów Finansowych
Bank Gospodarstwa Krajowego


