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Środa z Funduszami 
 
 



PROGRAM: 
Część I 
 Fundusze Europejskie na lata 2014-2020 – podstawowe założenia, zasady, cele, 
alokacja finansowa 

Część II 
 RLKS, Lokalne Grupy Działania, Lokalne Strategie Rozwoju 
 

Część III 
 POWER  (Wiedza Edukacja Rozwój) 
 
Część IV 

 RPO – Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020  
 

 

 

  

  



Nowy system funduszy europejskich w swoich założeniach 

opiera się głównie na trzech dokumentach, 

przygotowanych przez Komisję Europejską, są to:  

 
1. Strategia Europa 2020 
2. Rozporządzenia  
3. Wspólne Ramy Strategiczne 

 

Dokumenty te wskazują na Unijne cele do zrealizowania  

w perspektywie 2014-2020 oraz sposoby i mechanizmy ich 

wdrażania poprzez system funduszy europejskich.  



Strategia Europa 2020 mówi o priorytetach i wskaźnikach 
realizacji celów strategicznych, Rozporządzenia i Wspólne 
Ramy Strategiczne mówią o tym, które z tych priorytetów 
będą finansowane z funduszy oraz jakimi metodami można 
je implementować.  

 

Polska ze względu na Unijne dyrektywy również musi 
tworzyć dokumenty strategiczne zawierające plany rozwoju 
kraju, które powinny być spójne ze strategiami Komisji 
Europejskiej.  



Źródło: www.osg.pl 



POZIOM UNIJNY 



Europa 2020 – priorytety: 

 

 wzrost inteligentny, czyli rozwój oparty na wiedzy  
i innowacjach,  

 wzrost zrównoważony, czyli transformacja  
w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, efektywnie 
korzystającej z zasobów i konkurencyjnej, 

 wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu, czyli 
wspieranie gospodarki charakteryzującej się wysokim 
poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójność 
gospodarczą, społeczną i terytorialną.  



Strategia Europa 2020 – cele (wskaźniki): 
  

1. osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia na poziomie 75%;  

2. poprawa warunków prowadzenia działalności badawczo–rozwojowej, w tym 
przeznaczanie 3% PKB UE na inwestycje w badania i rozwój;  

3. zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20% w porównaniu z poziomami z 1990 
r.; zwiększenie do 20% udziału energii odnawialnej w ogólnym zużyciu energii; 
dążenie do zwiększenia efektywności energetycznej o 20%;  

4. podniesienie poziomu wykształcenia, zwłaszcza poprzez zmniejszenie odsetka osób 
przedwcześnie kończących naukę do poniżej 10% oraz zwiększenie do co najmniej 
40% odsetka osób w wieku 30−34 lat mających wykształcenie wyższe;  

5. wspieranie włączenia społecznego, zwłaszcza poprzez ograniczanie ubóstwa, mając 
na celu wydźwignięcie  z ubóstwa lub wykluczenia społecznego 20 milionów 
obywateli.  

 



POZIOM KRAJOWY 

Obraz źródło: http://silnyaleksandrow.blog.onet.pl/2014/05/10-lat-polski-u-unii-europejskiej/ 



• Głównymi dokumentami przygotowywanymi na potrzeby 
polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020 
w Polsce są: 
 

• Umowa Partnerstwa,  
• Programy operacyjne,  
• Kontrakty terytorialne. 
 
Podstawą prawną do wdrażania Funduszy Europejskich w kraju jest 
natomiast ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie 
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-
2020 (tzw. ustawa wdrożeniowa), która 11 lipca 2014 roku została 
przyjęta przez Sejm RP. 29 sierpnia 2014 r. została ogłoszona w 
Dzienniku Ustaw. Weszła w życie po upływie 14 dni od dnia 
publikacji, tj. 13 września 2014 r . 

 



Umowa Partnerstwa  
Jest formą kontraktu między Polską a Komisją Europejską, w 
którym przedstawia się strategię wykorzystania Funduszy 
Europejskich do realizacji celów rozwojowych kraju w latach 
2014 - 2020. Dokument ten określa m.in.: 
 zakres wsparcia ze środków europejskich w wybranych 

obszarach tematycznych,  
 liczbę i zakres programów,  
 sposób podziału wspieranych obszarów tematycznych 

pomiędzy programy krajowe i regionalne,  
 zarys systemu wdrażania,  
 sposób uzupełniania się polityki spójności, wspólnej 

polityki rolnej oraz wspólnej polityki rybackiej. 
 



 

 Programy operacyjne  
To dokumenty (a w pewnym sensie także cała struktura organizacyjna) 
uszczegóławiające zasady faktycznej obsługi wdrażania Funduszy 
Europejskich. Programy dzielą się na osie priorytetowe, a te na działania. 
 

 Kontrakt terytorialny 
To dokument będący wynikiem dwustronnych negocjacji pomiędzy rządem 
a samorządem terytorialnym na poziomie województwa. Taka umowa 
zawarta będzie z samorządem każdego województwa w Polsce w celu m.in. 
uzgodnienia zakresu wsparcia z Funduszy Europejskich, indywidualizacji 
podejścia w zależności od cech konkretnego regionu, zaproponowania 
konkretnych przedsięwzięć priorytetowych realizowanych na określonych 
geograficznie i tematycznie obszarach.  
 



Najważniejsze zasady 
towarzyszące przygotowaniu 

strategii wykorzystania FE  
w latach 2014-2020: 

 Zasada partnerstwa; 

 Zasada promowania równouprawnienia; 

 Zasada zrównoważonego rozwoju; 

 Zasada polityki przestrzennej; 

 Zasada niedyskryminacji. 

 



CELE TEMATYCZNE – PRIORYTETOWE OBSZARY WSPARCIA 
 

 Cel tematyczny 1: wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego 
i innowacji (np. dofinansowanie innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwach, 
infrastruktury badawczej jednostek naukowych). 

 Cel tematyczny 2: zwiększenie stopnia wykorzystania technologii 
informacyjno – komunikacyjnych (np. wsparcie informatyzacji przedsiębiorstw, 
rozwoju e-usług) 

 Cel tematyczny 3: podnoszenie konkurencyjności małych i średnich 
przedsiębiorstw (np. nowe inwestycje w firmach) 

 Cel tematyczny 4: wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we 
wszystkich sektorach (np. inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii) 

 Cel tematyczny 5: promowanie dostosowania do zmian klimatu, zarządzanie 
ryzykiem (np. wspieranie infrastruktury przeciwpowodziowej) 

 

 



CELE TEMATYCZNE – PRIORYTETOWE OBSZARY WSPARCIA 
 

 Cel tematyczny 6: ochronę środowiska naturalnego i wspieranie 
efektywności wykorzystywania zasobów (np. dofinansowanie inwestycji w 
gospodarkę wodno – ściekową czy gospodarkę odpadami) 

 Cel tematyczny 7: promowanie zrównoważonego transportu (np. 
dofinansowanie budowy dróg, rozwoju transportu ekologicznego) 

 Cel tematyczny 8: wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników (np. 
środki na zakładanie firm, na szkolenia dla pracowników)  

 Cel tematyczny 9: wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 
(np. wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem – przez integrację oraz tworzenie 
infrastruktury społecznej) 

 Cel tematyczny 10: inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się 
przez całe życie (np. środki na tworzenie przedszkoli, zajęcia pozalekcyjne, kursy 
dla osób dorosłych) 

 Cel tematyczny 11: wzmacnianie potencjału instytucjonalnego  
i skuteczności administracji publicznej (np. informatyzacja administracji, 
szkolenia dla urzędników). 

 



 

ALOKACJA FINANSOWA  
NA LATA 2014-2020 



Polska z budżetu polityki spójności na lata 2014-
2020 otrzyma ponad 82,5 mld euro. 



 

W ramach programów operacyjnych do 
dyspozycji będziemy mieć  

ponad 77,5 mld euro.  
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W latach 2014 – 2020 w ramach polityki spójności realizowane będą 
następujące programy: 

 Inteligentny Rozwój (POIR)                             8,61 mld EUR 

 Polska Cyfrowa (POPC)                              2,17 mld EUR 

 Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)             27,41 mld EUR  

 Polska Wschodnia (POPW)                              2 mld EUR 

 Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)                4,69 mld EUR 

 Programy regionalne (RPO)                           31,28 mld EUR 

 Pomoc Techniczna (POPT)                             0,71 mld EUR 

 Programy Europejskiej Współpracy  

 Terytorialnej (EWT)                                          0,7 mld EUR  

 





CT 1 9 989 mln euro 

CT 2 3 082 mln euro 

CT 3 9 401 mln euro 

CT 4 9 189 mln euro 

CT 5 1 383 mln euro 

CT 6 8 818 mln euro 

CT 7 23 796 mln euro 

CT 8 5 560 mln euro 

CT 9 6 366 mln euro 

CT 10 4 018 mln euro 

CT 11 189 mln euro 





 

Programy Operacyjne 
 

 



Instytucje Zarządzające, Pośredniczące i Wdrażające  
w poszczególnych Programach: 

 

Za przygotowanie programów operacyjnych oraz sprawne  
i efektywne funkcjonowanie systemów zarządzania 
i kontroli programów odpowiedzialne są i n s t y t u c j e    
z a r z ą d z a j ą c e. Rolę instytucji zarządzającej 
programem operacyjnym dla programów krajowych pełni 
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, w 
przypadku regionalnych programów operacyjnych rolę 
instytucji zarządzających pełnią zarządy województw. 

 



Instytucje Zarządzające, Pośredniczące i Wdrażające w poszczególnych Programach: 

POWER  
 IZ - Departament Europejskiego Funduszu Społecznego  

w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.  

 IP - To one będą ogłaszać konkursy, przyjmować wnioski  
o dofinansowanie, oceniać je, a następnie wspierać beneficjentów 
w realizacji projektów i ich rozliczeniu. Rolę instytucji pośredniczących w 
POWER pełnić będą: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS), 
Ministerstwo Zdrowia (MZ), Ministerstwo Administracji  
i Cyfryzacji (MAiC), Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM), 
Ministerstwo Sprawiedliwości (MS), Ministerstwo Edukacji Narodowej 
(MEN), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBIR), Centrum 
Projektów Europejskich (CPE), 16 Wojewódzkich Urzędów Pracy (WUP).  

 W przypadku dużej ilości zadań, część pracy będą mogły przekazać 
instytucjom wdrażającym.  

 



Instytucje Zarządzające, Pośredniczące i Wdrażające  
w poszczególnych Programach: 

PROW 
 Program będzie zarządzany przez Ministerstwo 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a poszczególne działania 
będą wdrażane przez: Agencję Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa, Agencję Rynku Rolnego, 
samorządy województw oraz wybrane podmioty  
w przypadku niektórych działań (np. LGD). 

 



NOWE INSTRUMENTY 

Strategia Europa 2020 oraz inne dokumenty programowe 
związane z nową odsłoną polityki spójności bardzo 
podkreślają terytorialny wymiar Funduszy Europejskich. 

 

Chcąc mocniej zaakcentować potrzebę koncentracji 
wysiłków na tych obszarach, Komisja Europejska 
zaproponowała nowe instrumenty wspierające rozwój 
terytorialny. 

 

 



NOWE INSTRUMENTY 
 

ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE (ZIT) 
 Mają służyć zwiększeniu zaangażowania miast i ich obszarów funkcjonalnych 

w zarządzanie środkami europejskimi. Będzie to możliwe dzięki temu, że 
miasta otrzymają część kompetencji w zakresie zarządzania i wdrażania 
środków unijnych. ZIT będą realizowane na terenach obszarów 
funkcjonalnych miast wojewódzkich oraz dodatkowo w miastach  
o charakterze regionalnym i subregionalnym.  

 Wspomniane „obszary funkcjonalne” oznaczają położone w okolicach 
większego ośrodka miejskiego gminy, które współpracują z miastem i na 
które przyjmują jego oddziaływanie. 

 W ramach ZIT realizowane będą powiązane ze sobą małe projekty o różnych 
założeniach, wpisujące się w strategię całego obszaru. Podkreślane jest tu 
także podejście zintegrowane – zachęca się do tego, by ZIT stanowiły 
połączenie funduszy nastawionych na rozwój inwestycyjny (Europejski 
Fundusz Rozwoju Regionalnego) i na rozwój społeczny (Europejski Fundusz 
Społeczny). Jest to szczególnie istotne w przypadku zrównoważonego 
rozwoju miast. 

 



NOWE INSTRUMENTY 
 

ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ 
 Ich celem jest zwiększenie udziału społeczności lokalnych w programowaniu  

i zarządzaniu rozwojem danego obszaru. Przedsięwzięcia takie będą 
obowiązkowe w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich, natomiast 
dobrowolnie będą mogły być podejmowane w programach polityki spójności. 
 

 RLKS jest podejściem przekrojowym. Jego celem jest aktywizacja lokalnych 
społeczności poprzez budowanie potencjału społecznego. Aktywizacja wymaga 
włączenia się w te działania partnerów społecznych. RLKS zakłada więc oddolne 
opracowanie przez społeczność lokalnej strategii rozwoju oraz realizacji 
wynikających z niej innowacyjnych projektów łączących zasoby, wiedzę  
i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego  
i społecznego. Przedstawiciele tych trzech środowisk tworzyć mają lokalną grupę 
działania – partnerstwo międzysektorowe, które samodzielnie wybiera projekty, 
których realizacja przyczyni się do osiągnięcia celów wspólnie opracowanej 
strategii. T 

 



UŁATWIENIA W KORZYSTANIU Z FE 
 

Beneficjentów i projektodawców spotkają liczne pozytywne 
zmiany, nie tylko na poziomie aplikowania o środki unijne. Jednym 
z celów wskazanych w Umowie Partnerstwa jest bowiem poprawa 
warunków administracyjno – prawnych dla rozwoju gospodarki. 
Realizacji tego celu mają służyć m.in. następujące działania:  
 poprawa istniejącego prawa poprzez zmniejszanie obciążeń 

biurokratycznych, deregulacje, 
 usprawnienie procesu legislacyjnego, 
 poprawa dostępu i podniesienie efektywności wymiaru 

sprawiedliwości w sprawach cywilnych i gospodarczych, 
 poprawa jakości usług świadczonych przez administrację 

publiczną, 
 poprawa jakości planowania przestrzennego. 



UŁATWIENIA W KORZYSTANIU Z FE 

Ponadto zaplanowano: 

 większą decentralizację i zwiększenie udziału środków 
rozdysponowywanych na poziomie regionalnym; 

 bardziej przystępny dostęp do informacji o możliwościach pozyskania 
dofinansowania; 

 instytucje będą zobowiązane do publikowania do 30 listopada 
każdego roku harmonogramów konkursów planowanych w kolejnym roku 
oraz na bieżąco ewentualnych zmian w harmonogramach; 

 instytucje przeprowadzające nabory wniosków, do czasu zawarcia  
z wnioskodawcami wszystkich umów o dofinansowanie projektu, będą 
związane treścią opublikowanej dokumentacji konkursowej w taki 
sposób, że jej ewentualne zmiany nie będą mogły pogarszać sytuacji 
wnioskodawców; 

 



UŁATWIENIA W KORZYSTANIU Z FE 

Ponadto zaplanowano: 

 na etapie aplikowania o środki unijne kontynuowana będzie zasada 
stosowania oświadczeń w miejsce zaświadczeń potwierdzających 
spełnianie określonych warunków; 

 elastyczne formy finansowania przedsięwzięć z rozbudowanym 
systemem zaliczkowym; 

 zmniejszenie obciążeń raportowych beneficjentów; 

 standardowego formatu wniosku o płatność; 

 proces obsługi wniosku o płatność, a więc zarówno jego złożenie przez 
beneficjenta, jak  i weryfikacja dokonywana przez instytucję, będzie 
realizowany w ramach systemu informatycznego. 

 




