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https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10294864/2-15052020-AP-EN.pdf/5a7ea909-e708-f3d3-8375-e2510298e1b8

Compared to the same 
quarter of the year 
before, in the first 
quarter 2020 GDP
declined most in France 
(-5.8%), Slovakia (-
5.4%), Spain (-5.2%) 
and Italy (-4.7%); 
Poland (-0.5%).

In the first quarter GDP 
still increased in Bulgaria 
(0.3%), Romania (0.3%) 
and Finland (0.1%).

Since in Q1 only one 
month was affected by 
the crisis, Q2 results will 
be worse.

Kryzys z perspektywy Brukseli
Eurostat data on GDP growth

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10075437/3-29112019-BP-EN.PDF/749d647b-6961-5d3d-a8c6-8eaca44a539d


Eurostat data on industrial production

Unprecedented fall in industrial 
production in the EU.
April: -17.3% compared to 
previous month (which was 
already 10.9 % lower than 
February). EU: -27.2% compared 
to April 2019.

Sharpest year on year fall (%): 
LU (-43.9), Italy (-42.5), Slovakia 
(-42.0), Romania (-39.8).
Lowest fall: Malta (-3.1), Finland 
(-3.1).

Increase: Ireland (5.1%).

Sharpest drop in durable 
consumer goods (-45.4), smallest 
drop in non-durable consumer 
goods (-12.5) and energy (-12.4).

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10294900/4-12062020-AP-EN.pdf/93c51a4c-e401-a66d-3ab3-6ecd51a1651f

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10081956/4-12122019-AP-EN.PDF/2f7cb7ba-ac94-105f-a34c-bc331c5ccedb
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10294900/4-12062020-AP-EN.pdf/93c51a4c-e401-a66d-3ab3-6ecd51a1651f


Trzy fazy walki z kryzysem:

1. Krótkookresowa (2020) “crisis response”– szybka odpowiedz na 
kryzys, zapewnienie płynności finansowej firm, utrzymanie 
zatrudnienia;

2. Średniookresowa (2020-2023) “crisis repair”– działania naprawcze, 
wsparcie pomostowe pomiędzy działaniami antykryzysowymi 
a odbudowa gospodarcza. Koncentracja na rynku pracy, płynności 
finansowej i budowaniu zdolności w kontekście nowych wyzwań –
informatyzacji i “zazieleniania” gospodarki.

3. Dłuższy okres (2021-2027) “recovery and resilience” - wsparcie 
długoterminowej odbudowy, odporności gospodarki 
i społeczeństw, w oparciu o zieloną i cyfrowa transformację.



27 maja 2020 r. Komisja Europejska ogłosiła kompleksowy plan odbudowy oparty na 
nowym instrumencie Next Generation EU. Zasilenie budżetu UE dzięki nowym 
środkom pozyskanym na rynkach finansowych w latach 2021-2024.

Konluzje Rady Europejskiej 17-21 lipca 2020 r:

Instrument Next Generation EU: 750 mld EUR – 390 mld EUR dotacje i 360 mld 
EUR pożyczki (w tym: Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności –
672.5 mld EUR)

Komisja w imieniu UE wyemituje obligacje na rynkach finansowych (spłata do 2058 
roku)

Łączne zasoby finansowe budżetu UE na okres 2021-27: 1 824.3 mld EUR

Polityka spójności stanowi integralną i kluczową część tego planu.

Plan odbudowy
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Wsparcie zaoferowane w kontekście 
polityki spójności 
Na rzecz krótko- i średniookresowych potrzeb (1&2):

• Coronavirus Response Initiative (CRII & CRII+) – zmiana rozporządzenia 
ogólnego na okres 2014-2020 (uelastycznienie zasad )

• REACT-EU – zmiana rozporządzenia ogólnego na okres 2014-2020
(zwiększenie środków dzięki Next Generation EU)

Na rzecz długoterminowych potrzeb – zmiany w propozycjach KE (3):

• Rozporządzenie ogólne i rozporządzenia dla EFRR/FS i ESF+ 2021-2027
• Rozporządzenie Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji 2021-

2027 (zwiększenie środków dzięki Next Generation EU) 



Dotychczasowe wsparcie w ramach CRII+
Źródło: COVID-19 Dashboard 

Value of SMEs grants supporting 
working capital (CV20)

Value of SMEs suport to working capital
using financial instruments (CV21)  
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• Modyfikacje obecnych programów operacyjnych w celu skorzystania
z CRII(+) 

• Negocjacje n/t programowania dodatkowych funduszy w ramach 
REACT EU

• Negocjacje n/t programowania wsparcia z EFRR, EFS, FS, FST 2021-
27.

Ponad 100 mld € dla Polski z funduszy UE na okres 2021-27. 

Powiązanie wydatkowania funduszy UE na inwestycje z reformami.      

Przygotowania do korzystania z funduszy
w ramach Polityki Spójności w toku



Jakie są doświadczenia Kujawsko-
Pomorskiego z pierwszej fazy działań 
antykryzysowych ?
• Zakres wsparcia?

• Analiza wpływu wsparcia na utrzymanie działalności firm?

• Co należy kontynuować, a co powinno się zmienić przy 
projektowaniu wsparcia średnio i  długookresowego ?

• Jakie działania można podjąć, żeby przygotować firmy na 
kolejne fale kryzysu? (np. systemowe wspieranie cyfryzacji 
i kompetencji, wzmocnienie działań na rzecz 
proinnowacyjnych firm z większym potencjałem wzrostu)



Regionalne Inteligentne Specjalizacje (IS) jako narzędzie 
prowadzenia nowoczesnej polityki pro-innowacyjnej 
w regionie
• Nacisk na zarządzanie procesem a nie przygotowanie dokumentu 

strategicznego (w przeciwieństwie do 2014-2020)

• Nacisk na to żeby S3 były podstawowym procesem przy podejmowaniu 
decyzji inwestycyjnych w regionie (całe wsparcie skierowane w ramach 
Celu Polityki 1 Bardziej inteligentna Europa musi wynikać z IS)

• Większy nacisk na zdolności administracyjne, włączenie do procesu 
interesariuszy oraz możliwość bieżącego monitorowania i aktualizowania 
celów polityki innowacyjnej

• Nowe elementy analityczne:  analiza wąskich gardeł w dyfuzji 
innowacyjności i cyfryzacji, połączenie z zaleceniami Semestru 
Europejskiego, nacisk na działania transformacyjne oraz większą integracje 
na poziomie europejskim i globalnym



Załącznik IV COM(2018) 375 final (propozycja wyjściowa KE) 

Kryteria, które muszą być spełnione, przy warunku podstawowym

Strategia inteligentnej specjalizacji powinna być wspierana przez:

1. Aktualną analizę wąskich gardeł dyfuzji innowacji, w tym cyfryzacji

2. Istnienie właściwych regionalnych/krajowych instytucji lub organu odpowiedzialnych za zarządzanie

strategią inteligentnej specjalizacji

3. Narzędzia monitorowania i oceny w celu pomiaru skuteczności w osiąganiu celów strategii

4. Działania mające na celu poprawę krajowych i regionalnych systemów badań naukowych i innowacji

5. Skuteczne funkcjonowanie procesu przedsiębiorczego odkrywania

6. Działania na rzecz zarządzania transformacją przemysłową

7. Środki na rzecz współpracy międzynarodowej

Cel polityki Cel szczegółowy Nazwa warunku podstawowego

Bardziej inteligentna Europa 

dzięki wspieraniu

innowacyjnej i inteligentnej 

transformacji

ERDF:

Wszystkie cele 

szczegółowe w ramach 

tego celu polityki

Dobre zarządzanie krajową lub 

regionalną strategią inteligentnych 

specjalizacji



Rekomendacje dla Kujawsko- Pomorskiego
• IS jako integralna część długofalowej strategii rozwoju regionu 

• Skoncentrowanie się na ambitnych, acz osiągalnych, krótkookresowych i długo-
okresowych celach rozwoju a nie szybkiej absorpcji środków unijnych

• Otwarcie na wszystkie typy innowacji, które pomagają odpowiedzieć na 
wyzwania lokalne i globalne (nie tylko innowacje technologiczne oparte na B+R, 
ale tez nowe modele biznesowe, eko-innowacje czy innowacje społeczne) 

• Wzmocnienie systemu instytucji odpowiedzialnych za IS

• Instytucjonalizacja procesu przedsiębiorczego odkrywania i otwarcie na nowych 
partnerów społecznych

• IS powinno być procesem spinającym i pomagającym skoncentrować wszystkie 
instrumenty i środki finansowe (nie tylko te pochodzące z EFRR)

• Wzmocnienie monitoringu i ewaluacji, oraz mechanizmu wyciągania wniosków z 
ewaluacji, w celu szybszego reagowania na nowe wyzwania



Strategiczna rola inteligentnych specjalizacji 
w walce z kryzysem i transformacji regionu

Faza Rola inteligentnych specjalizacji (IS) Instrumenty

Krótkookresowa
(2020) 
“crisis response”

Promocja i wykorzystanie rozwiązań ważnych w 
walce z kryzysem wypracowanych w obecnych 
obszarach IS. 

Istniejące instrumenty oraz informowanie 
o doraźnych środkach wsparcia. 

Średniookresowa 
(2021-2023) 
“crisis repair”

Analiza wpływu kryzysu na globalne i lokalne 
trendy kształtujące wyzwania, potrzeby i popyt 
rynkowy w obszarach IS w średnim okresie.
Refleksja nad potencjałem i wartością dodana 
inicjatyw w obszarach specjalizacji w kontekście 
wyzwań wychodzenia z kryzysu. 

Wsparcia dla przedsiębiorstw, instytucji badawczych
i organizacji pozarządowych najbardziej dotkniętych 
kryzysem oraz mających kluczowa role w walce 
z kryzysem.

Dłuższy okres 
(2021-2027) 
“recovery and resilience”

Refleksja nad potencjałem i wartością dodana 
inicjatyw w obszarach IS dla długofalowej 
transformacji gospodarki regionu w kontekście 
wyzwań związanych z informatyzacja i 
“zazielenieniem” gospodarki.

Budowa regionalnych partnerstw i rozwiązań 
sieciowych dla IS 
Budowania portfeli instrumentów leczących RPO 
i inne instrumenty (np. zamówienia publiczne)
Nowe rozwiązania instytucjonalne wspierające 
przedsiębiorcze odkrywanie i uczenie się 

Dlugofalowy okres
(wizja 2050)

Rola obecnych i wyłaniających się obszarów IS dla 
osiągniecia wizji rozwoju regionu w kontekście 
globalnych wyzwań.

Skanowanie horyzontu, wizja i scenariusze rozwoju 
z naciskiem na role obszarów specjalizacji.



Załączniki
• Linki do projektów rozporządzeń unijnych

https://ec.europa.eu/commission/publications/regional-development-and-
cohesion_en

• COVID-19 Dashboard https://cohesiondata.ec.europa.eu/d/4e2z-pw8r

• Policy brief https://euregionsweek2020-video.eu/video/cohesion-policy-brief-
poland-in-polish

Do poczytania: 

• High Growth Enterprises: demographics, finance & policy measure
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/high-growth-enterprises-demographics-
finance-policy-measures

• Regions in Industrial Transition http://www.oecd.org/publications/regions-in-
industrial-transition-c76ec2a1-en.htm

• Foreign direct investment, global value chains and regional economic development in 
Europehttps://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/reports/202
0/foreign-direct-investment-global-value-chains-and-regional-economic-
development-in-europe

https://ec.europa.eu/commission/publications/regional-development-and-cohesion_en
https://cohesiondata.ec.europa.eu/d/4e2z-pw8r
https://euregionsweek2020-video.eu/video/cohesion-policy-brief-poland-in-polish
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/high-growth-enterprises-demographics-finance-policy-measures
http://www.oecd.org/publications/regions-in-industrial-transition-c76ec2a1-en.htm
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/reports/2020/foreign-direct-investment-global-value-chains-and-regional-economic-development-in-europe


Załączniki

• Do poczytania i posluchania (c.d.):

https://euregionsweek2020-video.eu/video/how-the-green-deal-can-
boost-the-economic-recovery-virtual-session

Can research and innovation save the day? A fair green and digital 
recovery from COVID19 https://ec.europa.eu/info/publications/can-
research-and-innovation-save-day_en

Place-based innovation for sustainability
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/place-based-innovation-
sustainability

https://euregionsweek2020-video.eu/video/how-the-green-deal-can-boost-the-economic-recovery-virtual-session
https://ec.europa.eu/info/publications/can-research-and-innovation-save-day_en
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/place-based-innovation-sustainability
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