
Konkursy planowane w ramach inwestycji KPO 

I półrocze 2023 r. 

nr i nazwa inwestycji Instytucja 
odpowiedzialna za 
realizację 
inwestycji 

Odbiorcy wsparcia Kontakt 

A1.2.1 Inwestycje dla 
przedsiębiorstw w produkty, 
usługi i kompetencje 
pracowników oraz kadry 
związane z dywersyfikacją 
działalności 

Ministerstwo 
Funduszy i Polityki 
Regionalnej  

MŚP https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony 

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

Ministerstwo 
Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi 

MŚP z sektora rolno-spożywczego https://www.gov.pl/web/rolnictwo/krajowy-
planu-odbudowy-i-zwiekszania-odpornosci 

A1.4.1  
Tworzenie centrów 
przechowalniczo-
dystrybucyjnych produktów 
rolnych, rybołówstwa i 
akwakultury 

Ministerstwo 
Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi 

• Rolnicze Spółdzielnie 
Produkcyjne w rozumieniu ustawy z dnia 
16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze 
(Dz.U.2021.0.648 t.j.);  
• spółdzielnie rolników w 
rozumieniu ustawy z dnia 4 października 
2018 r. o spółdzielniach rolników; 
• organizacje producentów w 
rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 
r. o organizacji niektórych rynków 
rolnych (Dz. U. z 2022 r., poz. 185) oraz 
ustawy z dnia 20 kwietnia  

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



2004 r. o organizacji rynku mleka i 
przetworów mlecznych (Dz.U. z 2022 r. 
poz. 381) oraz ustawy z dnia 19 grudnia 
2003 r. o organizacji rynków owoców i 
warzyw oraz rynku chmielu (Dz.U. z 2021 
r. poz. 618). 
• Grupy producentów rolnych w 
rozumieniu ustawy z dnia 15 września 
2000 r. o grupach producentów rolnych i 
ich związkach oraz o zmianie innych 
ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 395);  
• organizacje producentów sektora 
rybołówstwa i akwakultury oraz 
związków tych organizacji, w rozumieniu 
ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o 
organizacji rynku rybnego (Dz. U. z 2021 
r., poz. 678); 
• Regionalne rolno-spożywcze 
rynki hurtowe oraz centra 
przechowalniczo-dystrybucyjne (w tym z 
udziałem Skarbu Państwa lub jednostek 
samorządu terytorialnego); 
• Jednostki samorządu 
terytorialnego lub partnerstwa tych 
jednostek i partnerstwa publiczno-
prywatne (PPP) w rozumieniu ustawy z 
dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie 
publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 711, z późniejszymi zmianami) z 



udziałem jednostek samorządu 
terytorialnego (JST) lub Skarbu Państwa; 
• Osoba fizyczna, osoba prawna 
lub jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej, 
która posiada status mikro, małego, 
średniego lub dużego przedsiębiorstwa 
prowadzącego lub rozpoczynającego 
działalność gospodarczą dotyczącą 
sprzedaży hurtowej lub usługowego 
przechowywania produktów rolnych, 
rybołówstwa i akwakultury 

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

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

A1.4.1 Wsparcie inwestycji 
w rolnictwie w zakresie 
wymiany pokryć dachowych 

Ministerstwo 
Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi 

 
Rolnik, który podlega ubezpieczeniu 
społecznemu rolników z mocy ustawy z 

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



z materiałów szkodliwych 
dla zdrowia lub środowiska 

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 

A1.4.1. Wsparcie inwestycji 
rolników w zakresie 
rolnictwa 4.0. 

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 

A2.1.1 Inwestycje 
wspierające robotyzację i 
cyfryzację w 
przedsiębiorstwach    

Ministerstwo 
Aktywów 
Państwowych  

duże przedsiębiorstwa - IV kw. 2022 r. 
konkurs dla zamkniętego kręgu 
przedsiębiorstw; I kw. 2023 r. otwarty 
konkurs 

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

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 



A2.5.1 Program wspierania 
działalności podmiotów 
sektora kultury i 
przemysłów kreatywnych na 
rzecz stymulowania ich 
rozwoju  

Ministerstwo 
Kultury i 
Dziedzictwa 
Narodowego 

MŚP i podmiotów sektora kultury i 
przemysłów kreatywnych  

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 
2015r. 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 

B3.3.1 Inwestycje w 
zwiększanie potencjału 
zrównoważonej gospodarki 
wodnej na obszarach 
wiejskich 

Ministerstwo 
Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi 

JDR 
JST (gminy, związki gmin) 

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



C1.2.1 Wzmocnienie 
potencjału komercyjnych 
inwestycji w nowoczesne 
sieci łączności elektronicznej  

Kancelaria Prezesa 
Rady Ministrów 

przedsiębiorcy telekomunikacyjni (MŚP i 
duże przedsiębiorstwa), państwowe 
instytuty badawcze oraz urzędy 
centralne organów administracji 
rządowej 

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

C2.1.1 E-usługi publiczne, 
rozwiązania IT 
usprawniające 
funkcjonowanie 
administracji i sektorów 
gospodarki oraz technologie 
przełomowe w sektorze 
publicznym, gospodarce i 
społeczeństwie  

Kancelaria Prezesa 
Rady Ministrów 

jednostki administracji publicznej, w tym 
JST, jednostki centralnej administracji 
rządowej, jednostki rządowej 
administracji zespolonej, inne instytucje 
realizujące zadania publiczne 

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

C2.2.1 Wyposażenie 
szkół/instytucji w 
odpowiednie urządzenia i 
infrastrukturę ICT w celu 

Kancelaria Prezesa 
Rady Ministrów 

organy prowadzące szkoły podstawowe i 
ponadpodstawowe 

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



poprawy ogólnej wydajności 
systemów edukacji 

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

Kancelaria Prezesa 
Rady Ministrów 

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

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

D1.1.1 Rozwój i 
modernizacja infrastruktury 
centrów opieki 
wysokospecjalistycznej i 
innych podmiotów 
leczniczych  

Ministerstwo 
Zdrowia 

szpitale w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej 

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

D1.1.2 Przyspieszenie 
procesów transformacji 
cyfrowej ochrony zdrowia 
poprzez dalszy rozwój usług 
cyfrowych w ochronie 
zdrowia 

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 



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; 
szpitale w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej; podmioty lecznicze 
utworzone lub prowadzone przez 
uczelnię medyczną wykonujące 
działalność leczniczą 

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

D3.1.1 Kompleksowy rozwój 
badań w zakresie nauk 
medycznych i nauk o 
zdrowiu  

Ministerstwo 
Zdrowia 

D36G: Liczba finansowanych projektów 
na rzecz jednostek badawczych i 
przedsiębiorców z sektora 
biomedycznego;   
przedsiębiorcy prowadzący badania 
naukowe i prace rozwojowe, 
prowadzący działalność w innej formie 
organizacyjnej niż określona art. 17 ust. 
1 pkt. 3 i 4 ustawy o ABM (tj. mikro-, 
małe lub średnie przedsiębiorstwa 
spełniające kryteria określone w 

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



Załączniku nr I do rozporządzenia 
651/2014 oraz duże przedsiębiorstwa 
oraz konsorcjum pod warunkiem, że w 
skład konsorcjum wchodzi: co najmniej 
jeden przedsiębiorca wymieniony w pkt. 
1 powyżej – jako lider konsorcjum – oraz 
co najmniej jedna jednostka naukowa, a 
pozostałymi członkami konsorcjum 
mogą być: 

 przedsiębiorcy w rozumieniu pkt. 
1 powyżej; 

 przedsiębiorcy mający status 
centrum badawczo-rozwojowego w  
rozumieniu art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 
30 maja 2008 r. o niektórych formach 
wspierania działalności innowacyjnej 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 706); 

 Centrum Medyczne Kształcenia 
Podyplomowego, o którym mowa w 
ustawie z dnia 13 września 2018 r. o 
centrum Medycznym Kształcenia 
Podyplomowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 
77); 

 pomioty lecznicze, dla których 
podmiotem tworzącym jest publiczna 
uczelnia medyczna albo uczelnia 
prowadząca działalność dydaktyczną i 
nadawczą w dziedzinie nauk 
medycznych, albo Centrum Medyczne 
Kształcenia Podyplomowego. 



 
 
 
D37G (CWBK): (Liczba utworzonych 
Centrów Wsparcia Badań Klinicznych) 
- podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 
1 pkt 1–6 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 
r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i 
nauce; 
- podmioty lecznicze, dla których 
podmiotem tworzącym jest publiczna 
uczelnia medyczna albo uczelnia 
prowadząca działalność dydaktyczną i 
badawczą w dziedzinie nauk 
medycznych, albo Centrum Medyczne 
Kształcenia Podyplomowego; 
- prowadzące badania naukowe i prace 
rozwojowe: 
- jednostki organizacyjne posiadające 
osobowość prawną i siedzibę na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.   



D3.2.1 Rozwój potencjału 
sektora leków i wyrobów 
medycznych – inwestycje 
związane z produkcją w 
Polsce API 

Ministerstwo 
Rozwoju i 
Technologii  

przedsiębiorcy z sektora 
farmaceutycznego, chemicznego, 
wyrobów medycznych oraz jednostki 
naukowe i badawcze, podmioty spoza 
administracji (w tym organizacje 
pozarządowe) 

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

E1.1.2 Zero i niskoemisyjny 
transport zbiorowy 
(autobusy) 

Ministerstwo 
Infrastruktury 

JST https://www.gov.pl/web/infrastruktura 

E2.1.2 Pasażerski tabor 
kolejowy 

Ministerstwo 
Infrastruktury 

JST, przewoźnicy pasażerscy https://www.gov.pl/web/infrastruktura 

E2.1.3 Projekty 
intermodalne1 

Ministerstwo 
Infrastruktury 

podmioty gospodarcze świadczące lub 
planujące świadczenie usług związanych 
z transportem intermodalnym 

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

E2.2.2 Cyfryzacja 
transportu2 

Ministerstwo 
Infrastruktury 

konkurs - przewoźnicy w zakresie 
urządzeń pokładowych ETCS 

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

E2.3.1 Pasażerski tabor kolei 
regionalnej 

Ministerstwo 
Infrastruktury 

przewoźnicy regionalni https://www.gov.pl/web/infrastruktura 

E1.2.1 Zero-emisyjny 
transport zbiorowy w 
miastach (tramwaje) 

Ministerstwo 
Infrastruktury 

gminy lub operatorzy świadczący usług 
publiczne 

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

 

 
1 W ramach naboru planowana prekwalifikacja projektów. Właściwy nabór będzie ogłoszony po przyjęciu programu pomocowego 
2 W ramach naboru planowana prekwalifikacja projektów. Właściwy nabór będzie ogłoszony po przyjęciu programu pomocowego 


