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Europejska Strategia Przemysłowa 
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Europejska Strategia Przemysłowa 

Źródło: European Commission 
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Europejska Strategia dla MŚP 

• Wsparcie MŚP w trzech kluczowych obszarach: 

 
 zrównoważona transformacja i cyfryzacja 

 

 swobodne prowadzenie działalności gospodarczej na obszarze jednolitego rynku oraz 
poza nim 
 

 lepszy dostęp do finansowania 

 



Ekosystemy 

przemysłowe w Europie 
 

Ekosystemy 
przemysłowe 
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IT 

Budownict
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Social 

Economy 

Graf w formie rozety ilustrujący 14 typów 
ekosystemów przemysłowych w Europie. 

Źródło: European Commission 
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Budżet Unii 2021 – 2027 
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Budżet Unii 2021 – 2027 

Łączna kwota:  1,8 bln EUR  

 

Next Generation EU 
[Fundusz Odbudowy] 

 

750 mld EUR 

 

Wieloletnie ramy finansowe UE na 
okres 2021–2027 

 

1 074,3 mld EUR 

W cenach z 2018 roku 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie literatury 
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Budżet Unii 2021 – 2027 
 

Tabelka w języku angielskim ilustrująca podział środków 
finansowych pomiędzy główne pozycje budżetowe 
wieloletnich ram finansowych na okres 2021–2027, z 
uwzględnieniem wkładu Next Generation EU. 
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COSME – i co dalej? 



een.ec.europa.eu 

COSME 2014-2020 

Graf ilustrujący 4 główne priorytety programu COSME: 
1. dostęp do finansowania 2. dostęp do rynków 3. otoczenie 
biznesu 4. przedsiębiorczość z podziałem środków 
finansowych. 

Delegated to 
EIF (~1,4 mld) COSME 

2,3 mld 
2014-2020 

1. DOSTĘP DO FINANSOWANIA 

LOAN GUARANTEE FACILITY  
EQUITY FACILITY FOR GROWTH  

FUNDS OF FUNDS 

3. OTOCZENIE BIZNESU 

SME POLICY, START-UP, BETTER 
REGULATION, COMPETITIVENESS, 

SECTORS 

4. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ  

ERASMUS FOR ENTERPRENEURS  

2. DOSTĘP DO RYNKÓW 

ENTERPRISE EUROPE NETWORK 

~11% 
Min 60% 

~2,5% ~21,5% 

Źródło: European Commission 
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COSME - Single Market Programme i InvestEU 
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Single Market Programme 
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Single Market Programme - uzasadnienie 

• Jednolity rynek ulega ciągłym zmianom pod wpływem 
(głównie ale nie tylko) rewolucji cyfrowej i globalizacji  

 
• Single Market Programme:  

 będzie wspierać implementację unijnych przepisów dotyczących 
jednolitego rynku  

 ułatwi koordynację działań w zakresie jednolitego rynku 
 stanowi kontynuację porzednich działań przy jednoczesnym 

uproszczeniu procedur  
 będzie stanowić better value for money 
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Jednolity rynek – instrumenty wsparcia 
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Jednolity rynek – instrumenty wsparcia 

• ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1287/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające program na rzecz 
konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) (2014–2020) i uchylające decyzję nr 1639/2006/WE  

• ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 258/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia unijnego 
programu wspierania określonych działań w dziedzinach sprawozdawczości finansowej i badania sprawozdań finansowych na lata 
2014–2020 oraz uchylające decyzję nr 716/2009/WE  

• ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 254/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie wieloletniego programu 
na rzecz konsumentów na lata 2014–2020 oraz uchylające decyzję nr 1926/2006/WE  

• ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/826 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie ustanowienia unijnego 
programu służącego wsparciu szczególnych działań zwiększających zaangażowanie konsumentów i innych użytkowników końcowych 
usług finansowych w proces kształtowania unijnej polityki w dziedzinie usług finansowych na lata 2017–2020  

• ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i 
innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad 
dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin (…) 

• ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 99/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie Europejskiego 
programu statystycznego 2013–2017  
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SINGLE MARKET PROGRAMME 

 

• ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiające 
program na rzecz jednolitego rynku, konkurencyjności przedsiębiorstw, w 
tym małych i średnich przedsiębiorstw, oraz statystyk europejskich (…)* 

  

* Ostateczny tytuł może ulec zmianie po weryfikacji 
językowej tekstu rozporządzenia. 
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SINGLE MARKET PROGRAMME 

Graf ilustrujący główne i szczgólne 
cele Single Market Programme. 
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Single Market Programme - Budżet 

Graf ilustrujący podział budżetu Single Market Programme 
pomiędzy jego cele. W cenach bieżących. 

Źródło: European Commission 

 

Całkowity budżet Programu na rzecz 
jednolitego rynku wynosi: 4,2 mld EUR 
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Wsparcie jednolitego rynku  

• Wsparcie wdrażania i egzekwowania prawa Unii w dziedzinach 
rynku wewnętrznego towarów i usług, zamówień publicznych, 
prawa spółek, przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, swobodnego 
przepływu kapitału, usług finansowych i prawa konkurencji 
 

• Internal market governance tools (narzędzia zarządzania 
jednolitym rynkiem) 

 

• Finansowanie działań w zakresie w nadzoru rynku i zgodności 
produktów 
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Wsparcie dla MŚP  

• Wsparcie transgranicznej wymiany handlowej 

• Informacja o unijnych projektach i programach takich jak 
Horizon Europe lub InvestEU 

• Doradztwo w zakresie prawa Unii, standardów, prawa 
własności intelektualnej  

• Doradztwo w zakresie innowacji 

• Wsparcie w dostępie do rynków pozaunijnych  

• Zbieranie opinii MŚP na temat projektów legislacyjnych  
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Wsparcie dla MŚP  

Mapa Europy z zaznaczoną ilością 
oddziałów EEN w danym kraju. 

NOWOŚĆ: 
doradcy ds. 

zrównoważonego 
rozwoju 

 

Źródło: European Commission 
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Wsparcie dla MŚP  

• European Strategic Cluster Partnerships: 
 

 Clusters For Excellence 
 

 Clusters Go International 
 

 Clusters For Smart Specialisation 
 

 

• Dowiedz się więcej na: https://www.clustercollaboration.eu/ 

 

 

 

 

 

https://www.clustercollaboration.eu/
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Wsparcie dla MŚP  

• The European Strategic Cluster Partnerships: 

 

 Międzyklastrowe partnerstwa w obszarach 
 inteligentnych specjalizacji  
 

• Dowiedz się więcej na:  
 

https://clustercollaboration.eu/eu-cluster-partnerships/escp-s3 

 

 
Źródło: European Commission 
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Wsparcie dla MŚP  

• Program Erasmus dla młodych przedsiębiorców jest transgranicznym 
programem wymiany, który daje przyszłym i początkującym 
przedsiębiorcom możliwość uczenia się od doświadczonych przedsiębiorców 
prowadzących małe firmy w innych Państwach Uczestniczących.  
 

• Dowiedz się więcej na: www.erasmus-entrepreneurs.eu    

 

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
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Finansowanie europejskich standardów 

 

 

Zapewnienie skutecznego funkcjonowania jednolitego rynku poprzez procesy 
normalizacji:  

 finansowanie normalizacji europejskiej oraz udział zainteresowanych stron w opracowywaniu norm 
europejskich zgodnie z Rozporządzeniem Parlamantu Europejskiego i Rady (UE) NR 1025/2012 z dnia 25 
października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej 
 

 finansowanie wysokiej jakości międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej i rewizji 
finansowej w celu włączenia ich do prawa Unii [Europejska Grupa Doradcza ds. Sprawozdawczości 
Finansowej (EFRAG) oraz Fundacja Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz 
Rada Nadzoru nad Interesem Publicznym (PIOB)] 
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Wsparcie dla konsumentów 

• Wspieranie interesów konsumentów oraz zapewnienie wysokiego 
poziomu ochrony konsumentów i bezpieczeństwa produktów, w 
szczególności: 
 

 finansowanie Europejskich Centrów Konsumenckich pomagająchych w 
pozasądowym rozwiązywaniu sporów transgranicznych oraz współpracujących z 
przedsiębiorcami w zakresie przestrzegania prawa konsumenckiego 
 

• Wspieranie udziału konsumentów i innych użytkowników końcowych 
usług finansowych w kształtowaniu polityki w dziedzinie usług 
finansowych [organizacje Finance Watch i Better Finance] 
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Prawo żywnościowe  
 

 

• Wspieranie wysokiego poziomu zdrowia ludzi, zwierząt i roślin na 
wszystkich etapach łańcucha żywnościowego 
 

• Zapobieganie występowaniu chorób i organizmów szkodliwych oraz ich 
zwalczanie (np.: wścieklizna, gąbczaste zwyrodnienie mózgu - BSE) 
 

• Wspieranie laboratoriów referencyjnych Unii Europejskiej  
 

• Wspieranie poprawy dobrostanu zwierząt oraz zrównoważonej 
produkcji i konsumpcji żywności 
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Statystyki Europejskie 

Europejski Program Statystyczny (EUROSTAT): 

 
 Zapewnienie porównywalnych i wiarygodnych danych statystycznych 

wysokiej jakości dotyczących Europy, stanowiących podstawę 
opracowywania, monitorowania i oceny wszystkich polityk Unii 
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InvestEU 
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InvestEU  

• Program InvestEU to nowy instrument inwestycyjny UE, którego celem jest uproszczenie 
i usprawnienie wsparcia na inwestycje  

• Program InvestEU zastąpi wszystkie poniższe programy finansowania: 
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InvestEU  

Program InvestEU ma na celu: 
 

 uzupełnienie luki inwestycyjnej i poprawę poziomu inwestycji dzięki 
zapewnieniu gwarancji UE na akcję kredytową prowadzoną przez Europejski 
Bank Inwestycyjny, krajowe banki rozwoju oraz inne instytucje finansowe 
 

 zapewnienie gwarancji UE celem zmobilizowania przede wszystkim 
prywatnych, ale również publicznych, środków na inwestycje o znaczeniu 
strategicznym 
 

 zapewnienie wsparcia w postaci instrumentów zwrotnych, takich jak pożyczki 
lub gwarancje 
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InvestEU - Budżet  

Budżet InvestEU (finansowany w ramach Wieloletnich ram finansowych UE oraz poprzez 
Fundusz Odbudowy - Next Generation EU) pozwoli na udzielenie gwarancji budżetowej UE w 
wysokości 26,2 mld euro, która zostanie rozdzielona między cztery segmenty (okna) 
inwestycji w następujący sposób: 

9,9 mld euro 6,6 mld euro 6,9 mld euro 2,8 mld euro 
W cenach bieżących. 

Źródło: European Commission 
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InvestEU 

InvestEU będzie obejmował: 

Następne kroki dotyczące wdrożenia w życie Funduszu: 
 

 publikacja rozporządzenia w sprawie InvestEU  
 ratyfikacja nowej decyzji w sprawie zasobów własnych przez wszystkie państwa członkowskie zgodnie z 

ich wymogami konstytucyjnymi   
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Tytułem zakończenia... 
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Serdecznie zapraszamy na: 

Dowiedz się więcej na: 
 

https://ec.europa.eu/info/policies/business-and-industry/eu-industry-days_pl 
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W dniu webinarium rozporządzenia w sprawie Single Market Programme oraz InvestEU nie 
zostały jeszcze opubilikowane w dzienniku urzędowym UE. 

Dodatkowe informacje związane z tematem webinarium są dostępne na stronach: 
 

• https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0103&from=PL 

• https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_pl 

• https://ec.europa.eu/info/publications/single-market-programme-legal-texts-and-factsheets_pl 

• https://ec.europa.eu/info/publications/investeu-programme_pl  

Źródła prawa 
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Follow us at 

Dziękuję za uwagę! 

Wsparcie dla MŚP w ramach budżetu Unii na lata 2021-2027, 18.02.2021 

Małgorzata Pitala, Komisja Europejska, DG GROW 

https://ec.europa.eu/info/departments/internal-market-industry-entrepreneurship-and-smes_pl 
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