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Wartość przekazanego kapitału  - mln zł



Forma prawna 5 przekształconych spółek

8 nowopowstałych podmiotów

w tym 1 spółka powstała jako nowa poprzez wydzielenie 

zorganizowanej części z innej spółki

Wartość przekazanego kapitału łącznie ok. 3,6 mld zł

najmniejszy kapitał 30 mln zł 

największy 890 mln zł

13 Regionalnych Funduszy Rozwoju

Wartość kapitału zakładowego łącznie 42,3 mln zł

najmniejszy kapitał zakładowy 150 tys. zł 

największy 9,5 mln zł

Aktualny system wdrażania środków 

zwrotnych przez RFR



Forma powierzenia środków 10 umów powierzenia

1 dopłaty na kapitał rezerwowy 

2 podmioty w organizacji

Aktualny system wdrażania środków 

zwrotnych przez RFR

Źródło pochodzenia środków 13 podmiotów IIF RPO 2007-2013

w tym 1 podmiot dodatkowo IF 2014-2020

Model wdrażania IF 4 podmioty bezpośrednio

3 pośrednio

4 hybrydowo

2 podmioty w organizacji

Sposób wynagradzania 9 podmiotów – rekompensata kosztów

1 podmiot wynagrodzenie wg zasad UE 2014-2020

1 podmiot na zasadzie rachunku wyników

2 podmioty w organizacji



Umowy Operacyjne 2007-2013
Monitoring, rozliczanie, nadzór

Zasadnicze zadania RFR

Wprowadzanie nowych produktów finansowych,
w tym komplementarnych do bieżącego RPO – głównie dla MŚP
Pożyczki
Poręczenia
Wejścia kapitałowe

Aktualny system wdrażania środków 

zwrotnych przez RFR



Wyzwania i ograniczenia

dla RFR 

w kontekście finansowania 

przedsięwzięć rozwojowych 



Ograniczenia działania RFR:

 ściśle określone przeznaczenie kapitału
ze względu na pochodzenie może być skierowany głównie do MŚP

 niedoprecyzowany status prawny środków postUE (re-użycie)

 ograniczenia w możliwości pozyskania nowego kapitału

 zapowiadany brak możliwości udziału w systemie wdrażania środków
z perspektywy 2021-2027
prawdopodobnie możliwa kontynuacja instrumentu

 brak specyficznych uregulowań prawnych dotyczących działania RFR

Wyzwania i ograniczenia dla RFR w kontekście

finansowania przedsięwzięć rozwojowych 



Wyzwania dla RFR:

 potrzeba kapitału na finansowanie szeroko pojętych projektów
rozwojowych skierowanych nie tylko do przedsiębiorców –
regionalnych inwestycji strategicznych, programów rozwoju
regionalnego i lokalnego itp.

 optymalizacja modelu działania RFR – trwały wehikuł finansowy

 szybkie reagowanie i dostosowywanie oferty do zmian na rynku
vs konieczność stosowania przepisów Ustawy PZP

Wyzwania i ograniczenia dla RFR w kontekście

finansowania przedsięwzięć rozwojowych 



ŚRODKI ZWROTNE Z KPO

- dotychczasowe działania podjęte przez Samorząd 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Od 30.04.2021r. – współprzewodnictwo w Zespole Roboczym ds. KPO przy KWRiST
(5 spotkań w okresie kwiecień - czerwiec)  

Środki, o których mowa powyżej mogłyby zostać udostępnione poprzez RFR, najlepiej w sposób, 
który nie powiększałby formalnego długu samorządów (w tym dofinansowanie inwestycji 
komunalnych jako wkładu własnego samorządów) 

W trakcie prac Zespołu Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego przedstawił ideę 
wykorzystania nierozdysponowanej części środków zwrotnych z KPO przez samorządy 
województw do realizacji zadań własnych województwa i innych zainteresowanych jednostek 
samorządu terytorialnego

Idea została także przedstawiona członkom Zespołu KWRiST ds. Systemu Finansów Publicznych

W ślad za spotkaniami powyższe propozycje zostały wystosowane oficjalną drogą pisemną 
do Ministra Waldemara Budy i Ministra Sebastiana Skuzy



Spotkanie

Regionalnych Funduszy Rozwoju

8 września 2021 



Rozwój potencjału RFR

Idea udostępnienia regionom części środków 

zwrotnych KPO

1. 13 Województw posiada Regionalne Fundusze Rozwoju – wyspecjalizowane 
podmioty do  zarządzania środkami zwrotnymi
Pozostałe województwa – jest decyzja o utworzeniu RFR

2. Regionalne Fundusze Rozwoju stanowią podstawę do budowania trwałego systemu 
finansowania rozwoju regionalnego w szerokim rozumieniu, co jest szczególnie istotne 
w kontekście kurczących się środków dotacyjnych

3. Regionalne Fundusze Rozwoju łącznie dysponują odpowiednim, eksperckim 
doświadczeniem i kompetencjami związanymi z wykorzystaniem środków zwrotnych 
w regionach

4. Fundusze rozwoju działają wspólnie w powołanym przez siebie na początku 2020 roku 
Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Regionalnych Funduszy Rozwoju



Rozwój potencjału RFR

Idea udostępnienia regionom części środków 

zwrotnych KPO

5. Rozwój działania RFR-ów jest limitowany dostępnością środków – dotychczas 
wykorzystywane głównie środki postUE na rzecz MŚP

6. Wypracowany postulat - udostępnienie regionom poprzez RFR części środków 
pożyczkowych z niezaplanowanej aktualnie puli 22 mld euro z KPO z przeznaczeniem 
na:
- finansowanie inwestycji strategicznych, regionalnych i lokalnych 

komplementarnych lub uzupełniających do środków UE;
- finansowanie wkładu własnego samorządów do projektów realizowanych                

z innych, zewnętrznych źródeł – ułatwienie realizacji projektów finansowanych       
z UE

- finansowanie regionalnych i lokalnych programów rozwoju
- wsparcie MŚP



Rozwój potencjału RFR

Idea udostępnienia regionom części środków 

zwrotnych KPO

7. Postulowane utworzenie grupy eksperckiej przy MFiPR z udziałem przedstawicieli
RFR i OSRFR – wypracowanie jednolitych zasad wdrażania środków z KPO
(analogicznie do działających już grup)

8. Potrzeba stałego działania grupy eksperckiej ds. środków zwrotnych (nie tylko na
potrzeby KPO)

9. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Regionalnych Funduszy Rozwoju deklaruje aktywny
udział w powyższych działaniach, w tym rolę koordynacyjną

10. Proponowane stanowisko Konwentu Marszałków

11. Ponownie podnoszona kwestia dotycząca UE 2021-2027 – RFR jako beneficjent IF



Rozwój potencjału RFR

Idea udostępnienia regionom części 

środków zwrotnych KPO - plan

Samorządy Województw – koordynacja RFR i OSRFR:

- określenie (aktualizacja) dziedzin z potrzebami inwestycyjnymi w postaci
środków zwrotnych z KPO (z uwzględnieniem dostępności innych środków – UE
2021-2027)

- określenie orientacyjnej alokacji środków zwrotnych z przeznaczeniem na ten
instrument

Równolegle: utworzenie przy MFiPR grupy roboczej ds. środków zwrotnych:

- porozumienia o współpracy
- warunki brzegowe udostępniania środków
- zmiany w przepisach ułatwiające korzystanie ze środków zwrotnych przez jst

(minimalizacja wpływu na wskaźnik zadłużenia)



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


