
Oś priorytetowa 6 Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19 

Cel tematyczny „Wspieranie naprawy po kryzysie w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie ekologicznej, cyfrowej i 
prężnej odbudowy gospodarki”  

Wskaźniki produktu: 

Lp Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 
Fundusz 

Kategoria 
regionu 

Wartość docelowa 
(2023) 

Źródło 
danych 

Częstotliwość 
pomiaru 

1 
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 
wsparcie (CI 1) 

Szt. EFRR 
słabiej 

rozwinięty 

  1 054 

(741 + 313 

=  1 054) 

SL 2014-
2020 

Raz do roku 

Do szacowania w/w wskaźnika wykorzystano dane odnośnie następujących instrumentów: 

1. Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MŚP – REACT-EU (dz. 6.1), 

2. Wsparcie MSP w obszarze cyfryzacji (dz. 6.2), 

 

1. Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MŚP – REACT-EU (dz. 6.1) – instrument finansowy finansowany ze środków REACT-EU w ramach działania 6.1 
POIR jako kontynuacja poddziałania 3.1.3 Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MŚP. 

 W VI osi środkami udostępnionymi w ramach mechanizmu REACT-EU zasilono m.in. Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MŚP.  Celem tego instrumentu 
finansowego jest zapewnienie MŚP środków, które będą wykorzystane na pokrycie ich bieżących potrzeb finansowych. Instrument jest finansowany 
wyłącznie ze środków EFRR (brak współfinansowania krajowego publicznego/prywatnego).  

Alokacja na cały instrument wynosi 273,6 mln EUR (971,3 mln PLN przy kursie 1 EUR=3,55 PLN). 

Wartość środków instrumentu przeznaczonego na pożyczki dla MŚP wynosi 903 064 521 PLN (pozostałe środki przeznaczone są na dopłaty do 
oprocentowania pożyczek, pokrycie opłat za zarządzanie dla podmiotu zarządzającego funduszem funduszy oraz opłaty za zarządzanie dla pośredników 
finansowych). Maksymalna wartość pożyczki wynosi 15 mln PLN, niemniej w oparciu o dotychczasowe doświadczenia z wdrażania instrumentów 
pożyczkowych oszacowano średnią wartość pożyczki na 925 840 PLN. 

Przy założeniu powyższej średniej wysokości pożyczki oraz tego, że pojedynczy przedsiębiorca może uzyskać więcej niż 1 pożyczkę (z dotychczasowych 
doświadczeń wynika, że wskaźnik niepowtarzalnych NIP wynosi 0,81)  dostępny budżet pozwoli na wsparcie 790 przedsiębiorców (903 064 521/925 



840x0,81=790,07), a biorąc pod uwagę udział Mazowsza w alokacji, który wynosi 1/16 otrzymamy: 

- w regionach słabiej rozwiniętych: 741; 

- w regionach lepiej rozwiniętych: 49;  

 

2. Wspracie MSP w obszarze cyfryzacji (dz. 6.2) 

W obliczu pandemii COVID-19 i wynikających z tego stanu barier w prowadzeniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, szczególnego znaczenia 
nabiera większe wykorzystanie technologii IT w działalności gospodarczej firmy. W celu zwiększania poziomu digitalizacji MŚP w VI osi zaplanowano 
instrument dotacyjny finansujący zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych.  

Alokacja na działanie 6.2 wynosi 25 mln EUR (88,75 mln PLN przy kursie 1 EUR=3,55 PLN). 

Zakłada się, że wysokość wsparcia na jeden projekt nie może przekroczyć 85% wydatków kwalifikowalnych i maksymalnej łącznej kwoty dofinansowania 255 
tys. PLN (255 000/3,55= 71 831 EUR), co pozwoli na wsparcie 348 przedsiębiorstw (25 000 000  EUR/71 831 EUR= 348,04).  

Zakłada się, że przedsiębiorca będzie mógł złożyć tylko jeden projekt, dotyczący rozwiązania cyfryzacyjnego i 10% środków zostanie przeznaczonych dla 
Mazowsza, zatem liczba wspartych przedsiębiorstw wyniesie: 

- w regionach słabiej rozwiniętych: 313 (348*90% = 313,2),  

- w regionach lepiej rozwiniętych : 35 (348*10% = 34,8).  

Wkład publiczny  zostanie uzupełniony o środki prywatne w wysokości 15% wkładu własnego wnioskodawcy, zatem inwestycje prywatne uzupełniające 
wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw wyniosą: 15 661 765 PLN (4 411 765 EUR),  

- w regionach słabiej rozwiniętych: 14 095 588 PLN, 3 970 588 EUR  (14095588/3,55=3970588,169), 

- w  regionach lepiej rozwiniętych: 1 566 177 PLN, 441 177 EUR (1566177/3,55=551176,619). 

Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 (dofinansowanie+ środki prywatne) 29 411 765 EUR: 

- w regionach słabiej rozwiniętych: 26 470 588 EUR (22 500 000 +3 970 588 =26 470 588), 

-w regionach lepiej rozwiniętych: 2 941 177 EUR (2 500 000+441 177=2 941 177). 

 

 



Łączna wartość wskaźnika dla wszystkich powyższych działań wyniesie: 

- dla regionów słabiej rozwiniętych –   1 054  (741 +313= 1 054), 

- dla regionu lepiej rozwiniętego -  84 (49+35 = 84). 

2 
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 

wsparcie (CI 1) 
Szt. EFRR 

lepiej 

rozwinięty 

  84 

(49 + 35  = 84) 

SL 2014-

2020 
Raz do roku 

Szczegółowe założenia opisane przy wskaźniku nr 1. 

3 
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje 
(CI 2) 

Szt. EFRR 
słabiej 

rozwinięty 
313 

SL 2014-
2020 

Raz do roku 

Szczegółowe założenia opisane przy wskaźniku nr 1. Wartość wskaźnika obejmuje działanie 6.2 Wsparcie cyfryzacji przedsiębiorstw  

4 
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje 
(CI 2) 

Szt. EFRR 
lepiej 

rozwinięty 
35 

SL 2014-
2020 

Raz do roku 

Szczegółowe wyjaśnienie przy wskaźniku nr 3. 

5 
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 
wsparcie finansowe inne niż dotacje (CI 3) 

Szt. EFRR 
słabiej 

rozwinięty 
 741 

SL 2014-
2020 

Raz do roku 

Szczegółowe założenia opisane przy wskaźniku nr 1. Wartość wskaźnika obejmuje działanie 6.1 Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MŚP – REACT EU. 

6 
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 
wsparcie finansowe inne niż dotacje (CI 3) 

Szt. EFRR 
lepiej 

rozwinięty 
 49 

SL 2014-
2020 

Raz do roku 

Szczegółowe wyjaśnienie przy wskaźniku nr 5. 

7 
Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie 
publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI 6) 

EUR EFRR 
słabiej 

rozwinięty 
3 970 588 

SL 2014-
2020 

Raz do roku 



Do oszacowania wskaźnika przyjęto wartości dla działania 6.2 Wsparcie MSP w obszarze cyfryzacji przedstawioną przy wskaźniku nr 1. 

8 
Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie 
publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI 6) 

EUR EFRR 
lepiej 

rozwinięty 
441 177 

SL 2014-
2020 

Raz do roku 

Szczegółowe założenia opisane przy wskaźniku nr 7. 

9 

Wartość wsparcia innego niż bezzwrotne 
(instrumenty finansowe) dla MŚP 
finansującego kapitał obrotowy w związku z 
COVID-19 (całkowite koszty publiczne) (CV21) 

EUR EFRR 
słabiej 

rozwinięty 
238 480 000 

SL 2014-
2020 

Raz do roku 

Wartość wskaźnika obejmuje działanie 6.1 Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MŚP – REACT-EU. 

Wartość wskaźnika oszacowano na podstawie instrumentu „Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MŚP” realizowanego w ramach poddz. 3.1.3 

Alokacja na dz. 6.1 wynosi 273,6 mln EUR, czyli 971,3 mln PLN (wg kursu 3,55), z czego kapitał przeznaczony na pożyczki wynosi 903,06 mln PLN i w całości 
przeznaczony jest na wsparcie inne niż bezzwrotne (tj. dłużne) finansujące kapitał obrotowy w związku z COVID-19. Biorąc pod uwagę podział na kategorie 
regionów zgodnie z pro-rata i po przeliczeniu na EUR (wg kursu 3,55) otrzymamy: 

- dla regionów słabiej rozwiniętych – 238,48 mln EUR (846,62 mln PLN/3,55=238,48 mln EUR) 

- dla regionów lepiej rozwiniętych –15,9 mln EUR (56,44 mln PLN/3,55=15,9 mln EUR) 

10 

Wartość wsparcia innego niż bezzwrotne 
(instrumenty finansowe) dla MŚP 
finansującego kapitał obrotowy w związku z 
COVID-19 (całkowite koszty publiczne) (CV21) 

EUR EFRR 
lepiej 

rozwinięty 
 15 900 000 

SL 2014-
2020 

Raz do roku 

Szczegółowe obliczenia przedstawiono przy wskaźniku nr 9. 

11 

Liczba MŚP objętych wsparciem innym niż 
bezzwrotnym (instrumenty finansowe)  
finansującym kapitał obrotowy w związku z 
COVID-19 (CV23) 

Szt. EFRR 
słabiej 

rozwinięty 
 741 

SL 2014-
2020 

Raz do roku 



Szczegółowe obliczenia przedstawiono przy wskaźniku nr 1 (dla działania 6.1). 

12 

Liczba MŚP objętych wsparciem innym niż 
bezzwrotnym (instrumenty finansowe)  
finansującym kapitał obrotowy w związku z 
COVID-19 (CV23) 

Szt. EFRR 
lepiej 

rozwinięty 
 49 

SL 2014-
2020 

Raz do roku 

Szczegółowe obliczenia przedstawiono przy wskaźniku nr 11. 

13 
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje 
w związku z pandemią COVID-19 (CV26) 

Szt. EFRR 
słabiej 

rozwinięty 
313 

SL 2014-
2020 

Raz do roku 

Szczegółowe obliczenia przedstawiono przy wskaźniku nr 1 (dla działania 6.2). 

14 
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje 
w związku z pandemią COVID-19 (CV26) 

Szt. EFRR 
lepiej 

rozwinięty 
35 

SL 2014-
2020 

Raz do roku 

Szczegółowe obliczenia przedstawiono przy wskaźniku nr 13. 

15 
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 
wsparcie finansowe inne niż dotacje w związku 
z pandemią COVID-19 (CV27) 

Szt. EFRR 
słabiej 

rozwinięty 

 

 741 

SL 2014-
2020 

Raz do roku 

Szczegółowe obliczenia przedstawiono przy wskaźniku nr 1 (dla działania 6.1). 

16 
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 
wsparcie finansowe inne niż dotacje w związku 
z pandemią COVID-19 (CV27) 

Szt. EFRR 
lepiej 

rozwinięty 
 49 

SL 2014-
2020 

Raz do roku 

Szczegółowe obliczenia przedstawiono przy wskaźniku nr 15. 

17 Wartość wydatków kwalifikowalnych 
przeznaczonych na działania związane z 

EUR EFRR 
słabiej 

rozwinięty 
26 470 588  

SL 2014-
2020 

Raz do roku 



pandemią COVID-19 (CV29) 

Szczegółowe założenia opisane przy wskaźniku nr 1 dla działania 6.2 Wsparcie MSP w obszarze cyfryzacji.  

18 
Wartość wydatków kwalifikowalnych 
przeznaczonych na działania związane z 
pandemią COVID-19 (CV29) 

EUR EFRR 
lepiej 

rozwinięty 
2 941 177 

SL 2014-
2020 

Raz do roku 

Szczegółowe obliczenia przedstawiono przy wskaźniku nr 17. 

 


