
Next Generation EU

Krajowy Plan Odbudowy

FURTHER TOGETHER



Unia Europejska przygotowała instrument, który pomoże odbudować gospodarkę 

europejską po kryzysie wywołanym przez Covid-19. 

W celu ograniczenia zagrożeń gospodarczych i społecznych, firmy będą mogły 

skorzystać z dodatkowych źródeł finansowania.

Wsparcie w związku z Covid-19

58,1 
mld euro

23,9
mld euro

34,2
mld euro

łączny budżet KPO na bezzwrotne granty na pożyczki

Ayming Polska oferuje wsparcie dla firm w uzyskaniu środków z KPO. 

Nasi eksperci przeprowadzą analizy pod kątem możliwości ubiegania się 

o dotacje biorąc pod uwagę spójność projektu z założeniami i kryteriami KPO. 

W odpowiedzi na działania Unii Europejskiej, pod koniec 

lutego Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 

opublikowało projekt Krajowego Planu Odbudowy (KPO). 

Według wstępnych prognoz środki z KPO będą dostępne 

od IV kwartału 2021 r.

Budżet KPO na lata 2021-2026

Krajowy Plan Odbudowy

Fundusz Odbudowy

Największą częścią Funduszu Odbudowy (Next Generation

EU) jest instrument na rzecz odbudowy i zwiększania 

odporności gospodarek UE na ewentualne kryzysy. 

Polska jest jednym z największych beneficjentów budżetu 

unijnego na lata 2021-2026. Z Funduszu Odbudowy nasz 

kraj otrzyma 58,1 mld euro. 



Wybrane zakresy dofinansowania

Inwestycje w projekty dot. wdrażania innowacyjnych, 

cyfrowych rozwiązań w dużych przedsiębiorstwach 

Wdrażanie nowoczesnych technologii, w tym wspierających 

transformację w kierunku redukcji wykorzystania zasobów 

naturalnych, rozwoju kompetencji cyfrowych i informatycznych.

Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji 

środowiskowych, w tym związanych z GOZ

Innowacje związane z zapobieganiem powstawania odpadów, 

tworzeniem rynku surowców wtórnych, projektowania dla 

recyklingu, wydłużania życia produktów i obniżanie 

negatywnego oddziaływania na środowisko. 

Inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego 

w sektorze żywnościowym 

Budowa i modernizacja infrastruktury w laboratoriach 

i instytutach badawczych (m. in. badania w zakresie środków 

bakteriobójczych, opracowanie cyfrowego systemu ochrony 

zasobów genetycznych, wdrażanie innowacyjnych systemów 

wytwarzania energii). 

Rozwój potencjału sektora leków i wyrobów medycznych, 

inwestycje związane z produkcją w Polsce API 

Dopłaty dla firm na działania B+R, zakup środków trwałych, 

rozwój infrastruktury produkcyjnej. 

450
mln euro

162
mln euro

97
mln euro

193
mln euro

Główne obszary wsparcia w KPO 

 Odporność i konkurencyjność gospodarki

 Zielona energia i zmniejszenie energochłonności

 Transformacja cyfrowa

 Dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia

 Zielona, inteligentna mobilność



Dlaczego warto 

skorzystać 

ze wsparcia Ayming?

Ayming Polska Sp. z o.o.

ul. Moniuszki 1A

00-014 Warszawa

tel.: +48 22 330 60 00

kontakt@ayming.com

ayming.pl

Gwarancja 

bezpieczeństwa

 Wspieramy Klienta także 

podczas rozliczania projektu 

aż do zakończenia umów 

dotacyjnych. 

Maksymalne 

korzyści

 Przeprowadzamy analizę pod 

kątem możliwości ubiegania się 

o dotacje w obszarach objętych 

Krajowym Planem Odbudowy.

 Prowadzimy projekty 

kompleksowo – łączymy wiedzę 

techniczną, podatkową, 

księgową i kadrową.

Minimalne 

zaangażowanie Klienta

 Wspieramy przedsiębiorstwa 

w trakcie przygotowania 

wymaganej dokumentacji 

wnioskowej.

 Przeprowadzamy Klientów 

przez proces oceny projektu 

przez instytucje. 
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