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Agenda

1. Plan Inwestycyjny dla Europy – główne założenia,
cele oraz instrumenty

2. Rola Ministerstwa Rozwoju

3. Podjęte działania i ich efekty

4. Stan wykorzystania EFIS w Polsce

5. Dalsze plany
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Plan Inwestycyjny dla Europy – główne założenia, 
cele oraz instrumenty

Plan Inwestycyjny dla Europy (tzw. Plan Junckera) ma na celu 
ożywienie inwestycji i stymulowanie rozwoju gospodarczego UE

Europejski Fundusz na 
rzecz Inwestycji 
Strategicznych (EFIS)

•Europejski Portal 
Projektów 
Inwestycyjnych (EPPI)

•Europejskie Centrum 
Doradztwa 
Inwestycyjnego (ECDI)

Filary Planu Inwestycyjnego dla Europy

Poprawa otoczenia 
inwestycyjnego 
poprzez podniesienie 
jakości regulacji 
i usunięcie barier 
pozafinansowych

Cele Planu Inwestycyjnego dla Europy 
korespondują z celami

Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju 
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Plan Inwestycyjny dla Europy – Europejski Fundusz 
na rzecz Inwestycji Strategicznych
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Obszar: Kapitał dla rozwoju

Cel: Zwiększenie skali inwestycji, głównie w sektorach zwiększających 
potencjał rozwojowy gospodarki

Projekt strategiczny: 
Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych dla polskiej gospodarki

Cel: zapewnienie koordynacji działań administracji rządowej oraz 
podległych jej podmiotów (w tym spółek Skarbu Państwa) w zakresie 
pozyskiwania finansowania z EFIS

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju 

Kierunek interwencji: Zwiększenie wykorzystania 

publicznych źródeł współfinansowania do stymulowania 

prywatnych nakładów inwestycyjnych  
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Infrastruktura i innowacje MŚP i spółki średniej kapitalizacji   

• projekty innowacyjne powyżej 
7 mln euro

• projekty powyżej 25 mln euro

• maksymalne finansowanie 
nakładów inwestycyjnych - 50%

• Horyzont 2020 – finansowanie badań 
naukowych i innowacji

• COSME – wsparcie konkurencyjności 
przedsiębiorstw oraz MŚP

• EaSI – wsparcie zatrudnienia i innowacji 
społecznych

Finasowanie i gwarantowanie inwestycji 
związane z wyższym ryzykiem (m. in. PPP, 
formuła project finance, nowe technologie)

Wsparcie dla inwestycji rentownych, 
zgodnych ze strategiami UE, 
technicznie wykonalnych

Brak kopert narodowych – pozyskanie 
wsparcia zależy od jakości projektów 
oraz kolejności zgłoszeń

Charakter zwrotny wsparcia - może 
przyjąć formę m.in. pożyczki, 
finansowania podporządkowanego, 
wykupu obligacji, wejść kapitałowych

!

!

!

!

Wsparcie EFIS jest udzielane w ramach dwóch „okienek”

EFIS ….dla przypomnienia…

Programy ramowe:



Plan Junckera w Polsce – rola Ministerstwa 
Rozwoju

W lutym 2016 r. Ministerstwo Rozwoju objęło rolę 
koordynatora działań w zakresie Planu Junckera w Polsce, 

a w szczególności EFIS 

� Efektywne wykorzystanie EFIS dla polskiej 
gospodarki

� Wsparcie promotorów projektów 
ubiegających się o finansowanie EFIS

� Promocja Planu Inwestycyjnego dla Europy

Cele
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Plan Junckera w Polsce – działania 
Ministerstwa Rozwoju i ich efekty (1/4)

Monitoring wykorzystania EFIS w Polsce 

� Wypracowanie mechanizmu koordynacji i współpracy z resortami

� Udział w procesie legislacyjnym: 

― rozporządzenie UE dot. EFIS 2.0

― nowelizacja rozporządzeń dot. Polityki Spójności

� Krajowy koordynator kwestii związanych z łączeniem i synergią 
pomiędzy EFIS a funduszami UE 
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Działania koordynacyjne w zakresie EFIS oraz innych narzędzi Planu 

� Regularne kontakty z promotorami, EBI oraz KPK IF

� Opracowanie comiesięcznych raportów oraz informacji i 
materiałów dot. wykorzystania EFIS w Polsce

Efektywne wykorzystanie EFIS dla polskiej gospodarki



Plan Junckera w Polsce – działania 
Ministerstwa Rozwoju i ich efekty (2/4)

8

Opracowanie listy potencjalnych rządowych projektów do EFIS

Efektywne wykorzystanie EFIS dla polskiej gospodarki

� Pierwsza publikacja listy – 17 czerwca 2016 r.

� Lista ma charakter otwarty i jest na bieżąco aktualizowana

� Na liście znajduje się obecnie ponad 30 projektów

� Łączna wartość projektów to ponad 74 mld zł

� 2 projekty z listy zawarły umowy kredytowe, jeden otrzymał 
decyzję kredytową EBI (Tauron, Przewozy Regionalne, Energa – łącznie 
o wartości ponad 5,3 mld zł)

� Na początku czerwca 2017 r. 18 projektów (ponad 38 mld zł) 
znajdowało się w ocenie EBI

W ramach listy dominują rządowe projekty z sektorów
energetyki, przemysłu oraz transportu



Plan Junckera w Polsce – działania 
Ministerstwa Rozwoju i ich efekty (3/4)
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� Wsparcie na ścieżce aplikacyjnej (memorandum informacyjne)

� Bezpośrednie spotkania informacyjne z potencjalnymi 
promotorami 

� Organizacja 7 spotkań informacyjnych i konferencji

� Uczestnictwo w ponad 100 spotkaniach/ konferencjach

� Promowanie EFIS jako potencjalnego źródła finansowania 
projektów PPP

Wsparcie promotorów projektów (publicznych i prywatnych)

Promocja Planu Inwestycyjnego dla Europy

Zapewnienie dostępu do informacji i upowszechnianie wiedzy 
o Planie Junckera i dostępnych narzędziach



Plan Junckera w Polsce – działania 
Ministerstwa Rozwoju i ich efekty (4/4)
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�Ważne informacje dostępne na stronie internetowej Ministerstwa:  
www.mr.gov.pl/strony/zadania/plan-inwestycyjny-dla-europy

� Dedykowany e-mail: planinwestycyjny@mr.gov.pl



Wykorzystanie EFIS w Polsce - stan wdrażania 
okno Infrastruktura i innowacje (1/2)

IV kwartał
2015

III kwartał
2016

IV kwartał
2016

I kwartał
2017

II kwartał
2017

86
mln zł

1
projekt

2 945
mln zł

9
projektów

5 246
mln zł

13
projektów

6 321
mln zł

15
projektów

6 712
mln zł

17
projektów

EBI zatwierdził finansowanie dla 17 projektów z Polski

Umowy kredytowe zawarto dla 11 projektów o wartości ponad 11 mld zł: 
− 2 projekty rządowe (Tauron, Przewozy Regionalne)
− 3 projekty samorządowe (mieszkania komunalne w Poznaniu, 

szpital wojewódzki w Toruniu, Trasa Łagiewnicka w Krakowie)
− 6 projektów prywatnych (Mlekovita, Mlekpol, Maspex, Santander, Bank 

Millenium, Bank Zachodni)

Wartość wsparcia EFIS w projektach 
zatwierdzonych na 6 czerwca 2017 r.
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Wykorzystanie EFIS w Polsce - stan wdrażania 
okno Infrastruktura i innowacje (2/2)

12

Na zawarcie umów czeka obecnie 
6 projektów o wartości ok. 6,6 mld zł:

− 1 projekt rządowy (ENERGA)

− 2 projekty samorządowe 
(spalarnia w Warszawie, drogi w 
woj. dolnośląskim w formule PPP)

− 3 projekty prywatne (Mleasing, 
Bank Ochrony Środowiska, SITS)

Liczba projektów zatwierdzonych 
przez EBI do wsparcia EFIS

Wielonarodowe 36

Włochy 28

Hiszpania 27

Francja 25

Polska 17

Niemcy 13

Wielka Brytania 11

Finlandia 9

Portugalia 9

Grecja 7

Dodatkowo:

− zatwierdzonych zostało też 
6 projektów wielonarodowych
realizowanych m.in. na terenie Polski



Wykorzystanie EFIS w Polsce - stan wdrażania 
Okno MŚP i spółki średniej kapitalizacji

Wsparcie dla MŚP: 
15 krajowych 
podmiotów finansowych 
zaangażowanych we 
wsparcie od 2016 r. 
(Idea Bank, Raiffeisen 
Leasing Polska, NEST 
Bank,  BGK + 11 
subpośredników BGK). 

Łączna wartość portfela 
EFIS dla tych podmiotów 
to 2,1 mld zł

I kwartał
2016

II kwartał
2016

III kwartał
2016

IV kwartał
2016

I kwartał
2017

Wykorzystanie EFIS przez przedsiębiorców w Polsce 
w oknie MŚP i spółki średniej kapitalizacji (w mln zł)

190 umów

2 816 
umów

1 404 
umów

4 097 
umów

5 326 
umów

Mln zł

30

215

467

677

855
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Źródło danych: Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych



Plany Ministerstwa Rozwoju w obszarze 
Planu Junckera
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� Działania na rzecz wprowadzenia jak najlepszych warunków dla
inwestorów podczas procesu legislacyjnego związanego
z przedłużeniem EFIS do roku 2020

� Mobilizacja wykorzystania finansowania EFIS przez firmy
i samorządy

� Wsparcie promotorów projektów (publicznych i prywatnych)
w aplikowaniu o finansowanie

� Działania na rzecz ułatwienia łączenia EFIS z innymi formami
finansowania, w tym funduszami strukturalnymi

� Upowszechnianie informacji i zachęcanie do wykorzystywania
EPPI oraz ECDI w procesie inwestycyjnym

Dalsze plany



Dziękuję za uwagę


