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KWESTIA MŚP -          

UNIA EUROPEJSKA 

 Small Business Act 

 

 sieć Pełnomocników ds. MŚP  

 

 strategia Europa 2020 
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EUROPA 2020 

3 OBSZARY  

PRIORYTETOWE 

5 CELÓW GŁÓWNYCH 

10 ZINTEGROWANYCH  

WYTYCZNYCH 

7 INICJATYW  

PRZEWODNICH 

5 BARIER 

MMMM 
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KPR - wstępne            

INFORMACJE 

 KPR polską odpowiedzią na strategię Europa 2020 

 

 Powiązanie z innymi dokumentami 

 

 KPR a semestr europejski 

 

 
 

  www.kpr.gov.pl 
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KPR -            

FILOZOFIA 

CELE STRATEGII EUROPA 2020 

3%  

PKB UE na inwestycje w B+R  

 

Cele  

„20/20/20” w zakresie klimatu i 

energii  

Mniej niż 10% osób wcześnie 

kończących naukę;  

co najmniej 

40% liczby osób z młodego 

pokolenia posiadających 

wykształcenie wyższe lub 

równoważne 

Zmniejszenie liczby osób 

zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym o 20 mln  

 

75% zatrudnienia osób w wieku 20-

64 lat  

 

BARIERY WZROSTU ZIDENTYFIKOWANE DLA POLSKI 

Niedostateczny ogólny poziom 

wydatków inwestycyjnych 

 

Nadmierne obciążenia regulacyjne i 

administracyjne 

 

Niski poziom podaży pracy  

połączony z nieadekwatną jej 

strukturą 

 

Niedostateczny poziom zdolności 

innowacyjnych przedsiębiorstw 

Wysoki deficyt strukturalny 

finansów publicznych 

OBSZARY PRIORYTETOWE KRAJOWEGO PROGRAMU REFORM 

Innowacyjność  

dla wzrostu inteligentnego 

(budowa nowych przewag) 

Infrastruktura  

dla wzrostu zrównoważonego  

(odrabianie zaległości) 

 

Aktywność  

dla wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu 

(budowa nowych przewag) 

 

CELE KRAJOWE PRZYJĘTE PRZEZ POLSKĘ 

 71% zatrudnienia osób w wieku 20-

64 lat 

1,7% 

PKB  na inwestycje w B+R 

 

Zmniejszenie zużycia energii 

pierwotnej do poziomu ok. 96 Mtoe  

Zwiększenie wykorzystania OZE, 

redukcja emisji CO2  

 

Zmniejszenie do 4,5% odsetka osób 

wcześnie kończących naukę; 

zwiększenie do 

45% odsetka osób z młodego 

pokolenia posiadających 

wykształcenie wyższe 

Obniżenie o 1,5 mln liczby osób 

zagrożonych ubóstwem i/lub 

deprywacją materialną i/lub żyjących 

w gospodarstwach domowych osób 

pracujących lub o niskiej 

intensywności pracy 
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KOORDYNACJA  

TEMATYCZNA 

Trzy obszary tematyczne  

 

 Infrastruktura dla wzrostu zrównoważonego - odrabianie 

zaległości 

 

 Innowacyjność dla wzrostu inteligentnego - budowanie 

nowych źródeł przewag konkurencyjnych 

 

 Aktywność dla wzrostu sprzyjającego włączeniu 
społecznemu - budowanie nowych źródeł przewag 

konkurencyjnych  
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INNOWACYJNOŚĆ DLA 

WZROSTU INTELIGENTNEGO 

 

 

 

 

 

 

• otoczenie prawno-instytucjonalne 

 

• dostęp do finansowania 

 

• nowe kierunki rozwoju innowacyjności 

   

• kapitał intelektualny dla 
innowacyjności 

 

• nauka bliżej gospodarki 

 

• świadome zarządzanie motorem 
innowacyjności 
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PROGRAM ROZWOJU 

PRZEDSIĘBIORSTW 

 
 PRP programem wykonawczym SIiEG  

    i podstawą przyszłego PO 

 

 Kontekst polski (dotychczasowe programy i instrumenty) 

 

 Kontekst europejski i międzynarodowy (UE, OECD) 
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PRP - PRACE 

KONCEPCYJNE 

Prace nad Programem koncentrują się na:  

 

 Mapowaniu i ocenie istniejących instrumentów 

 

 Projektowaniu nowych 

 

 Analizie najlepszych praktyk międzynarodowych  

 

 Współpracy z Bankiem Światowym 

 

 Współpracy z partnerami społeczno-gospodarczymi 
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PRP  

ZASADY 

 
 wsparcie powstawania i rozwoju przedsiębiorstw 

 wsparcie głównie innowacyjności 

 uproszczone procedury wsparcia 

 zmiana systemu oceny wniosków 

 kompleksowa obsługa przedsiębiorcy (informacja i doradztwo) 

 wsparcie bezpośrednie dla B+R 

 instrumenty zwrotne dla absorpcji technologii 

 szkolenia szyte na miarę 

 wzmocnienie systemu monitorowania + ściślejsze powiązanie  z 

polityką gospodarczą 

horyzontalna polityka innowacyjności z preferencją dla 

najbardziej obiecujących obszarów/technologii 

 N 
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POLSKA          

PREZYDENCJA 
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DZIAŁANIA   

PRIORYTETOWE MG 

Integracja europejska  

źródłem wzrostu 

Bezpieczna  

Europa 

Europa  

otwarta na świat 
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WYDARZENIA   

WAŻNE DLA MŚP 

Nadchodzące wydarzenia: 

 

 Konferencja nt. realizacji inicjatywy rynków wiodących oraz 

Europejskich Partnerstw Innowacji 26-27 października 

 

 Konferencja nt. przedsiębiorczości kobiet 15 listopada 
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Dziękuję za uwagę! 
 

 
 
 
Europa2020@mg.gov.pl 
Grzegorz.Drozd@mg.gov.pl 


