
 

 

Wymogi związane z identyfikacją projektów do Krajowego Planu Sprawiedliwej Transformacji 

 

Projekty inwestycyjne oraz projekty wprowadzające reformy w określonych dziedzinach 

powinny wzmacniać odporności gospodarki i społeczeństwa na, gwałtowne zaburzenia szczególnie 

powinny wzmacniać potencjał wzrostu gospodarczego, w szczególności jego trwałość; wzmacniać 

potencjał tworzenia nowych miejsc pracy; wspierać zmiany w kierunku tzw. zielonej gospodarki; 

wzmacniać cyfrowe zmiany w gospodarce i społeczeństwie oraz łagodzić skutki wpływu COVID-19 

na życie ludzi i gospodarkę. 

Podstawowe obszary wsparcia inwestycji (na podstawie propozycji Rozporządzenia KE dot. Funduszu 

Sprawiedliwej Transformacji) obejmują m.in.: 

• inwestycje produkcyjne w MŚP, w tym przedsiębiorstwa typu start-up, prowadzące do 

dywersyfikacji gospodarczej i restrukturyzacji ekonomicznej; 

• inwestycje w tworzenie nowych przedsiębiorstw, w tym poprzez inkubatory 

przedsiębiorczości i usługi konsultingowe; 

• inwestycje w działania badawcze i innowacyjne oraz wspieranie transferu zaawansowanych 

technologii; 

• inwestycje we wdrażanie technologii i infrastruktur zapewniających przystępną cenowo czystą 

energię, w redukcję emisji gazów cieplarnianych, efektywność energetyczną i energię ze 

źródeł odnawialnych; 

• inwestycje w cyfryzację i łączność cyfrową; 

• inwestycje w regenerację, dekontaminację i renaturalizację terenów oraz projekty zmieniające 

ich przeznaczenie; 

• inwestycje we wzmacnianie gospodarki o obiegu zamkniętym w tym poprzez zapobieganie 

powstawaniu odpadów i ograniczanie ich ilości, efektywne gospodarowanie zasobami, 

ponowne wykorzystywanie, naprawy oraz recykling; 

• podnoszenie i zmiana kwalifikacji pracowników; 

• pomoc w poszukiwaniu pracy dla osób poszukujących pracy; 

• aktywne włączanie osób poszukujących pracy; 

pomoc techniczną.Przedstawione projekty (inwestycyjne, organizacyjne oraz wsparcie w zakresie 

pomocy publicznej) powinny więc dotyczyć powyższych obszarów.  

 

Ważne ! 

Zidentyfikowane projekty powinny w jak największym stopniu przyczyniać się do łagodzenia 

negatywnych skutków społeczno-gospodarczych odejścia od wydobycia węgla i jego wykorzystania w 

energetyce , a ich efekty powinny mieć trwały charakter. 

Propozycja Rozporządzenia dot. FST jednoznacznie wyklucza możliwość finansowania m.in. 

projektów związanych z inwestycjami w zakresie produkcji, przetwarzania, dystrybucji, 

składowania lub spalania paliw kopalnych oraz udzielania wsparcia przedsiębiorstwom 

znajdującym się w trudnej sytuacji (w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 

651/2014). 

 



 

 

Zgłaszane Projekty powinny być realizowane w przedziale lat 2021-2030, zgodny z ramami czasowymi 

kwalifikowalności wydatków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji określonymi w Propozycji 

Rozporządzenia dot. FST. Dodatkowo, tam gdzie jest to możliwe, należy oszacować liczbę nowych 

miejsc pracy, do kreacji których przyczyni się realizacja projektu, oraz lukę inwestycyjną uzasadniającą 

przyznanie pomocy publicznej. Poniżej przedstawiona została propozycja standardowej fiszki 

projektowej, z której proponujemy skorzystać przy tworzeniu opisu projektów.  



 

 

1. Nazwa projektu  <NAZWA PROJEKTU> 

2. Zakres i cel projektu (max. 1 strona): 

<OPIS> 

3. Powiązanie z dokumentami strategicznymi na poziomie regionalnym i krajowym oraz planami na poziomie 

Europejskim (w tym w szczególności z European Green Deal) (max. 1 strona): 

<OPIS> 

4. Obszary wsparcia (zgodność z obszarami wymienionymi w Propozycji Rozporządzenia dot. FST):   

 inwestycje produkcyjne w MŚP, w tym przedsiębiorstwa typu start-up, prowadzące do dywersyfikacji 

gospodarczej i restrukturyzacji ekonomicznej; 

 inwestycje w tworzenie nowych przedsiębiorstw, w tym poprzez inkubatory przedsiębiorczości i usługi 

konsultingowe; 

 inwestycje w działania badawcze i innowacyjne oraz wspieranie transferu zaawansowanych technologii; 

 inwestycje we wdrażanie technologii i infrastruktur zapewniających przystępną cenowo czystą energię, w 

redukcję emisji gazów cieplarnianych, efektywność energetyczną i energię ze źródeł odnawialnych; 

 inwestycje w cyfryzację i łączność cyfrową; 

 inwestycje w regenerację, dekontaminację i renaturalizację terenów oraz projekty zmieniające ich 

przeznaczenie; 

 inwestycje we wzmacnianie gospodarki o obiegu zamkniętym w tym poprzez zapobieganie powstawaniu 

odpadów i ograniczanie ich ilości, efektywne gospodarowanie zasobami, ponowne wykorzystywanie, 

naprawy oraz recykling; 

 podnoszenie i zmiana kwalifikacji pracowników; 

 pomoc w poszukiwaniu pracy dla osób poszukujących pracy; 

 aktywne włączanie osób poszukujących pracy; 

 pomoc techniczną. 

5. Proponowane wskaźniki produktu wraz z zakładanymi wartościami w roku 2025 oraz 2030 (zgodne ze 

wskaźnikami rezultatu sprecyzowanymi w Załączniku III do Propozycji Rozporządzenia dot. FST): 

<zaznaczyć właściwe> 

Grupa 1. 

 RCO01 – Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: mikro, małe, średnie, duże) 

 RCO 02 – Przedsiębiorstwa objęte wsparciem w postaci dotacji 

 RCO 03 – Przedsiębiorstwa objęte wsparciem z instrumentów finansowych 

 RCO 04 – Przedsiębiorstwa otrzymujące wsparcie niefinansowe 

 RCO 05 – Start-upy objęte wsparciem 

 RCO 10 – Przedsiębiorstwa współpracujące z ośrodkami badawczymi 

 RCO 120 – Przedsiębiorstwa wspierane w celu osiągnięcia redukcji emisji gazów cieplarnianych 

pochodzących z działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE 

Grupa 2.  



 

 

 RCO 13 – Usługi i produkty cyfrowe opracowywane dla przedsiębiorstw 

Grupa 3.  

 RCO 15 – Wytworzona zdolność inkubacji przedsiębiorstw 

Grupa 4.  

 RCO 101 – MŚP inwestujące w rozwój umiejętności 

Grupa 5.  

 RCO 22 – Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (w tym: energii elektrycznej, energii 

cieplnej) 

Grupa 6.  

 RCO 34 – Dodatkowe zdolności w zakresie recyklingu odpadów 

Grupa 7. 

 RCO 38 – Powierzchnia wspieranych zrekultywowanych gruntów 

 RCO 39 – Zainstalowane systemy monitorowania zanieczyszczenia powietrza 

Grupa 8. 

 RCO 200 – bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni; 

 RCO 201 – długotrwale bezrobotni; 

 RCO 202 – osoby bierne zawodowo; 

 RCO 203 – osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek; 

 RCO 204 – osoby poniżej 30 lat; 

 RCO 205 – osoby powyżej 54 lat; 

 RCO 206 – osoby z wykształceniem średnim I stopnia lub niższym (ISCED 0-2); 

 RCO 207 – osoby z wykształceniem na poziomie ponadgimnazjalnym (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 

4); 

 RCO 208 – osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8); 

 RCO 209 – łączna liczba uczestników   

 

Wskaźnik Wartość w roku 2025 Wartość w roku 2030 

   

   

   

 

Uwaga: wskaźniki produktu RCO muszą być zgodne ze wskaźnikami rezultatu RCR, tj. dotyczyć tej samej Grupy. 



 

 

6. Proponowane wskaźniki rezultatu wraz z zakładanymi wartościami w roku 2025 oraz 2030 (zgodne ze 

wskaźnikami rezultatu sprecyzowanymi w Załączniku III do Propozycji Rozporządzenia dot. FST): 

<zaznaczyć właściwe> 

Grupa 1. 

 RCR01 – Miejsca pracy utworzone we wspieranych podmiotach 

 RCR 02 – Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne (w tym: dotacje, instrumenty finansowe) 

 RCR 03 – MŚP wprowadzające innowacje produktowe lub procesowe 

 RCR 04 – MŚP wprowadzające innowacje marketingowe lub organizacyjne 

 RCR 05 – MŚP wprowadzające innowacje wewnątrz przedsiębiorstwa 

 RCR 06 – Wnioski patentowe złożone do Europejskiego Urzędu Patentowego 

 RCR 29 – Szacowane emisje gazów cieplarnianych pochodzące z działań wymienionych w załączniku I do 

dyrektywy 2003/87/WE, prowadzonych we wspieranych przedsiębiorstwach 

Grupa 2.  

 RCR 11 – Użytkownicy nowych publicznych usług i aplikacji cyfrowych 

 RCR 12 – Użytkownicy nowych produktów, usług i aplikacji cyfrowych opracowanych przez 

przedsiębiorstwa 

Grupa 3.  

 RCR 17 – Przedsiębiorstwa utrzymujące się na rynku od 3 lat 

 RCR 18 – MŚP korzystające z usług inkubatora przedsiębiorczości jeden rok po jego utworzeniu 

Grupa 4. 

 RCR 97 – Uczestnicy programów przygotowania zawodowego wspieranych w MŚP 

 RCR 98 – Pracownicy MŚP kończący ustawiczne kształcenie i szkolenie zawodowe (według rodzaju 

umiejętności: techniczne, zarządzanie, przedsiębiorczość, ekologiczne, inne) 

Grupa 5.  

 RCR 31 – Wytworzona energia odnawialna ogółem (w tym: energia elektryczna, energia cieplna) 

 RCR 32 Energia odnawialna: zdolność wytwórcza przyłączona do sieci (operacyjna) 

Grupa 6. 

 RCR 46 – Ludność obsługiwana przez instalacje recyklingu odpadów i małe systemy gospodarowania 

odpadami 

 RCR 47 – Odpady poddane recyklingowi 

 RCR 48 – Odpady poddane recyklingowi wykorzystywane jako surowce 

 RCR 49 – Odpady odzyskane 

Grupa 7.  

 RCR 50 – Ludność odnosząca korzyści ze środków na rzecz jakości powietrza 



 

 

 RCR 52 – Tereny zrekultywowane wykorzystywane jako tereny zielone, pod budowę mieszkań socjalnych 

lub pod działalność gospodarczą lub społeczną 

Grupa 8.  

 RCR 200 – uczestnicy poszukujący pracy po zakończeniu udziału w programie; 

 RCR 201 – uczestnicy biorący udział w kształceniu lub szkoleniu po zakończeniu udziału w programie; 

 RCR 202 – uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po zakończeniu udziału w programie; 

 RCR 203 – uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po zakończeniu 

udziału w programie. 

 

Wskaźnik Wartość w roku 2025 Wartość w roku 2030 

   

   

   

 

Uwaga: wskaźniki produktu RCO muszą być zgodne ze wskaźnikami rezultatu RCR, tj. dotyczyć tej samej Grupy. 

7. Analiza wpływu projektu na cele FST (max. 1 strona): 

a) Dywersyfikacja i modernizacja lokalnej 

gospodarki 

 

b) Ograniczenie negatywnego wpływu na zatrudnienie 

(w tym potencjał tworzenia nowych miejsc pracy) 

 

c) Osiągnięcie neutralności klimatycznej 

 

d) Wzmacnianie spójności społecznej, gospodarczej i 

terytorialnej 

8. Okres realizacji projektu: 

<KWARTAŁ / ROK> - <KWARTAŁ / ROK> 

9. Etapy realizacji inwestycji (lub reformy) istotne dla powodzenia planowanej interwencji (tzw. kamienie 

milowe) 

<KWARTAŁ / ROK> Kamień milowy 1  

<KWARTAŁ / ROK> Kamień milowy 2  

<KWARTAŁ / ROK> Kamień milowy 3  

<KWARTAŁ / ROK> Kamień milowy 4  

<KWARTAŁ / ROK> Kamień milowy 5 



 

 

10. Szacunkowe koszty: 

<CAŁKOWITA KWOTA W PLN> 

a) Podział kosztów na kamienie milowe lub 

aktywności wchodzące w skład projektu 

b) Planowane zaangażowanie źródła finansowania 

c) Wielkość dotychczas zaangażowanych 

środków w sytuacji, gdy projekt jest 

kontynuacją dotychczasowych działań (ze 

szczególnym uwzględnieniem środków 

unijnych) 

d) Planowane zaangażowanie środków unijnych 

innych niż Fundusz Sprawiedliwej Transformacji 

(ze szczególnym uwzględnieniem środków z 

innych filarów Mechanizmu Sprawiedliwej 

Transformacji)  

11. Podmiot odpowiedzialny za realizację: 

<NA POZIOMIE KRAJOWYM I/LUB REGIONALNYM> 

 


