
Konkursy planowane w ramach inwestycji KPO 

II półrocze 2022 r. 

nr i nazwa inwestycji Instytucja 
odpowiedzialna 
za realizację 
inwestycji 

Odbiorcy wsparcia Kontakty 

A1.2.2 Wsparcie 
przygotowania terenów 
inwestycyjnych pod potrzeby 
inwestycji o kluczowym 
znaczeniu dla gospodarki  

Ministerstwo 
Rozwoju i 
Technologii 

jednostki samorządu terytorialnego, 
zarządzający obszarami (specjalne strefy 
ekonomiczne), końcowy odbiorca 
pomocy: przedsiębiorcy 

https://www.gov.pl/web/rozwoj-
technologia/krajowy-plan-odbudowy5 

A1.3.1 Wdrożenie reformy 
planowania i 
zagospodarowania 
przestrzennego 

Ministerstwo 
Rozwoju i 
Technologii 

wyższe uczelnie, gminy https://www.gov.pl/web/rozwoj-
technologia/krajowy-plan-odbudowy5 

A1.4.1 Wsparcie mikro, małych 
i średnich przedsiębiorstw 
przetwórstwa rolno-
spożywczego 

Ministerstwo 
Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi 

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 
sektora przetwarzania i wprowadzania do 
obrotu produktów rolnych, rybołówstwa, 
akwakultury i spożywczych oraz 
wytwarzania produktów rolnych 

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/krajowy-
planu-odbudowy-i-zwiekszania-odpornosci 



A1.4.1 Wsparcie w zakresie 
przetwarzania i wprowadzania 
do obrotu produktów rolnych, 
spożywczych oraz 
rybołówstwa i akwakultury 

Ministerstwo 
Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi 

1) rolnik  lub jego współmałżonek 
prowadzący lub rozpoczynający 
prowadzenie bezpośredniej sprzedaży do 
końcowego odbiorcy, w tym: 
a) sprzedaży bezpośredniej w 
rozumieniu art. 5 pkt 4 ustawy z dnia 16 
grudnia 2005 r. o produktach 
pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1753) –  zarejestrowanym we 
właściwym organie Inspekcji 
Weterynaryjnej lub  
b) dostaw bezpośrednich w 
rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 10 ustawy z 
dnia 25 sierpnia 2006 r. o 
bezpieczeństwie żywności i żywienia 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 2021, z późn. zm.) – 
zarejestrowanym we właściwym organie 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej; 
2) rolnik  lub jego współmałżonek 
prowadzący lub rozpoczynający 
prowadzenie działalności w ramach 
rolniczego handlu detalicznego w 
rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 29b ustawy o 
bezpieczeństwie żywności i żywienia, 
zarejestrowanym we właściwym organie 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej albo 
Inspekcji Weterynaryjnej; 
3) rolnik  lub jego współmałżonek 
prowadzący lub rozpoczynający 
prowadzenie działalności marginalnej, 

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/krajowy-
planu-odbudowy-i-zwiekszania-odpornosci 



lokalnej i ograniczonej, o której mowa w 
art. 13  ustawy  
o produktach pochodzenia zwierzęcego, 
zarejestrowanym we właściwym organie 
Inspekcji Weterynaryjnej; 
4) rolnik  lub jego współmałżonek 
rozpoczynający prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie przetwarzania 
produktów rolnych, rybołówstwa lub 
akwakultury i wytwarzania w wyniku tego 
procesu produktów rolnych i nierolnych; 
5) rolnik  wyrabiający wino w skali 
mniejszej niż 100 hektolitrów w ciągu 
roku gospodarczego; 
6) pełnoletnia osobą fizyczna 
uprawniona do rybactwa ; 
7) pełnoletnia osobą fizyczna 
wykonująca działalność w zakresie chowu 
i hodowli ryb. 

A1.4.1 Wsparcie organizacji 
zajmujących się redystrybucją 
żywności na cele społeczne  

Ministerstwo 
Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi 

 

• organizacje pozarządowe, których 
działalność nie jest nastawiona na 
osiąganie zysku, o których mowa w 
ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. 03.96.873), 
zajmujące się redystrybucją 
żywności i gotowych posiłków 
wydawanych nieodpłatnie; 

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/krajowy-
planu-odbudowy-i-zwiekszania-odpornosci 



• banki żywności - instytucje 
charytatywne prowadzące 
działalność polegającą na zbieraniu 
żywności wciąż zdatnej do spożycia i 
rozdzielaniu jej nieodpłatnie wśród 
osób potrzebujących 

A1.4.1  
Wsparcie inwestycji w 
rolnictwie w zakresie wymiany 
pokryć dachowych z 
materiałów szkodliwych dla 
zdrowia lub środowiska 

Ministerstwo 
Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi 

Rolnik, który podlega ubezpieczeniu 
społecznemu rolników z mocy ustawy z 
dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu 
społecznym lub któremu przyznano 
płatności bezpośrednie w rozumieniu 
ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o 
płatnościach w ramach systemów 
wsparcia bezpośredniego co najmniej w 
roku poprzedzającym rok złożenia 
wniosku o objęcie wsparciem. 

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/krajowy-
planu-odbudowy-i-zwiekszania-odpornosci 

A2.2.1 Inwestycje we 
wdrażanie technologii i 
innowacji środowiskowych, w 
tym związanych z GOZ  

Ministerstwo 
Rozwoju i 
Technologii 

przedsiębiorcy (w tym MŚP) https://www.gov.pl/web/rozwoj-
technologia/krajowy-plan-odbudowy5 

A2.4.1 Inwestycje w 
rozbudowę potencjału 
badawczego  

Ministerstwo 
Edukacji i Nauki 

jednostki podległe lub nadzorowane przez 
MEiN  

https://www.gov.pl/web/rodzina 

A2.4.1 Inwestycje w 
rozbudowę potencjału 
badawczego  

Ministerstwo 
Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi 

 
Instytuty nadzorowane przez Ministra 
RiRW 

https://www.gov.pl/web/rodzina 



A3.1.1. Wsparcie rozwoju 
nowoczesnego kształcenia 
zawodowego, szkolnictwa 
wyższego oraz uczenia się 
przez całe życie   

Ministerstwo 
Edukacji i Nauki 

organizacje pracodawców, samorządy 
gospodarcze i innych organizacji 
gospodarczych, stowarzyszenia lub 
samorządy zawodowe, organy 
prowadzące szkoły prowadzące 
kształcenie zawodowe lub centra 
kształcenia zawodowego 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka 

B1.1.4. Wsparcie dla 
zwiększenia efektywności 
energetycznej obiektów 
lokalnej aktywności społecznej 

Ministerstwo 
Kultury i 
Dziedzictwa 
Narodowego 

biblioteki i domy kultury https://www.gov.pl/web/kultura 



B2.2.2 Instalacje OZE 
realizowane przez społeczności 
energetyczne 

Ministerstwo 
Rozwoju i 
Technologii 

członkowie klastrów energii w rozumieniu 
ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o 
odnawialnych źródłach energii; 
spółdzielnie energetyczne w rozumieniu 
ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o 
odnawialnych źródłach energii; 
jednostki samorządu terytorialnego oraz 
ich związku, które w dniu złożenia 
wniosku nie są członkami klastrów energii 
lub spółdzielni energetycznych w 
rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 
r. o odnawialnych źródłach energii; 

https://www.gov.pl/web/rozwoj-
technologia/krajowy-plan-odbudowy5 

B2.3.1 Budowa morskich farm 
wiatrowych 

Ministerstwo 
Aktywów 
Państwowych 

przedsiębiorcy - zamknięty krąg 
przedsiębiorstw 

https://www.gov.pl/web/aktywa-
panstwowe 



C1.1.1 Zapewnienie dostępu 
do bardzo szybkiego internetu 
na obszarach białych plam 

Kancelaria 
Prezesa Rady 
Ministrów  

przedsiębiorcy telekomunikacyjni, 
zarówno z sektora MŚP, jak i dużych 
przedsiębiorstw 

https://www.gov.pl/web/premier 

C3.1.1 Cyberbezpieczeństwo – 
CyberPL, infrastruktura 
przetwarzania danych oraz 
optymalizacja infrastruktury 
służb państwowych 
odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo 

Kancelaria 
Prezesa Rady 
Ministrów 

Przedsiębiorcy, JST (października 2022 r. - 
IPCEI), II kw. 2023 r. (Cyber PL) 

https://www.gov.pl/web/premier 

D1.2.1 Rozwój opieki 
długoterminowej poprzez 
modernizację infrastruktury 
podmiotów leczniczych na 
poziomie powiatowym 

Ministerstwo 
Zdrowia 

podmioty lecznicze w rozumieniu 
przepisów ustawy o działalności leczniczej 
(oraz przedsiębiorców powstałych w 
wyniku z ich przekształcenia) utworzone 
przez jednostki samorządu terytorialnego 
poziomu gminnego albo powiatowego 
(miast na prawach powiatu) 

https://www.gov.pl/web/zdrowie 



D2.1.1 Inwestycje związane z 
modernizacją i doposażeniem 
obiektów dydaktycznych w 
związku ze zwiększeniem 
limitów przyjęć na studia 
medyczne 

Ministerstwo 
Zdrowia 

uczelnie w rozumieniu przepisów ustawy - 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; 
podmioty lecznicze realizujące 
całodobowe świadczenia zdrowotne  w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;  

https://www.gov.pl/web/zdrowie 

 


