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NOWE MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH
W ŚWIETLE PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2014-2020
/materiał nierecenzowany/
Fundusze unijne stanowią jeden z podstawowych elementów wpływających na rozwój
gospodarczy Polski, w tym przyczyniają się do corocznego wzrostu PKB na poziomie 0,91,2%.
Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 jest niezwykle istotna z punktu widzenia
kontynuacji podjętych działań w ramach perspektywy 2007-2013, a brak dostępności
środków finansowych może spowodować poważne konsekwencje gospodarcze wynikające
z niedokończenia inwestycji, a tym samym zaprzepaszczeniem szansy, jakie dawały
założenia systemowe.
Położenie szczególnego nacisku na wsparcie badań naukowych, rozwoju technologicznego
i innowacji – nastawione w szczególności na wsparcie podejmowania działań
proinwestycyjnych w przedsiębiorstwach, realizację działań badawczych, rozwojowych
i wdrożeniowych oraz dokapitalizowanie tego typu przedsięwzięć, jak również rozwój
współpracy sieciowej pomiędzy przedsiębiorstwami (szersza i prawnie uregulowana
współpraca pomiędzy nauką a gospodarką, zwiększenie stopnia komercjalizacji badań,
wprowadzenie
efektywnych
prawno-podatkowych
mechanizmów
wspierania
innowacyjności), jest szansą na aktywizację środowiska naukowego i przychylniejszego
spojrzenia na fundusze europejskie niż do tej pory.

NEW POSSIBILITIES OF USING EUROPEAN FUNDS
IN THE LIGHT OF FINANCIAL PERSPECTIVE 2014-2020
EU funds are one of the key elements affecting the development of the Polish economy,
including the contribution to annual GDP growth of 0.9-1.2%.
The new financial 2014-2020 perspective is extremely important from the point of view of
a follow-up of the started activities within the 2007-2013 perspective, and the lack of
availability of funds may result in serious economic consequences arising from the
unfinished investments, and thus loosing the opportunity given by the system assumptions.
Placing particular emphasis on supporting research, technological development and
innovation - oriented in particular to support pro-investment actions by the enterprises, the
realization of research, development and implementation actions and financial support for
such projects as well as development of networking cooperation between businesses
(wider and legally regulated cooperation between science and the economy, increasing the
commercialization of research, the introduction of effective legal and fiscal mechanisms to
support innovation), is an opportunity for the scientific community mobilization and more
favourable approach to European funds than ever before.
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Uwarunkowania programowe
Dobiega końca kolejny okres funkcjonowania i wykorzystywania funduszy
europejskich przez polską gospodarkę. Po uzyskaniu środków z tak zwanych funduszy
przedakcesyjnych, poprzez perspektywy finansowe 2004-2006 i 2007-2013 przyszedł czas
na rozpoczęcie działań mających na celu wsparcia działań rozwojowych środkami
unijnymi w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020 z funduszy Wspólnych
Ram Strategicznych (WRS) czyli Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
(EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Funduszu Spójności (FS),
Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)
i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR).
Fundusze unijne stanowią jeden z podstawowych elementów wspierających rozwój
gospodarczy Polski, w tym przyczyniają się do corocznego wzrostu PKB na poziomie 0,91,2%. To w jaki sposób zostanie dokonany podział budżetu UE na lata 2014-2020 określi
kierunki rozwoju w następnych latach także naszego kraju. Warto podjąć wyzwanie,
bowiem Polska, jako największy beneficjent unijnej polityki spójności, jeżeli budżet
pomocowy nie ulegnie ograniczeniom, otrzyma blisko 80 mld EUR, czyli ponad 12 mld
EUR więcej niż w perspektywie finansowej 2007-2013. Zmianie jednocześnie ulegną
priorytety, a także sposób podziału środków.
W pierwszej kolejności unijne negocjacje na temat nowych warunków wykorzystania
funduszy unijnych dotyczyć będą Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności. Na podstawie
prowadzonych prac legislacyjnych i negocjacyjnych przewidywany termin zatwierdzenia
rozporządzeń w sprawie Wspólnych Ram Strategicznych określa się na połowę 2013
roku1.
Przygotowania do opracowania krajowych dokumentów programowych dotyczących
perspektywy finansowej na lata 2014-2020 rozpoczęły się już w październiku 2012 roku
po opublikowaniu projektów rozporządzeń przez Komisję Europejską. Zgodnie
z harmonogramem działań do września 2012 r. przygotowano "Założenia Umowy
Partnerstwa" oraz "Systemu programowania i wdrażania dokumentów programowych
związanych perspektywą finansową 2014-2020". Pierwszy dokument zawiera szczegółowe
zapisy związane z:
- liczbą i zakresem programów operacyjnych,
- ramami instytucjonalnymi systemu wdrażania,
- głównymi kierunkami podejmowanych działań, koncentracji tematycznej, itp.,
drugi zaś zawiera między innymi:
- wskazówki i rekomendacje dotyczące przygotowania programów operacyjnych,
- sposób wyboru celów i kierunków rozwoju polityk unijnych (PS, WPR i WPRyb),
- zasady podziału środków,
- mechanizmy zapewnienia koordynacji i komplementarności podejmowanych działań z
różnych programów,
- podstawowe zasady wdrażania w ramach perspektywy finansowej UE 2014-2020,
- założenia systemu monitorowania i kontroli,
- rozwiązania w zakresie układu instytucjonalnego.

1

Programowanie perspektywy finansowej 2014 -2020 -uwarunkowania strategiczne, Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego, Warszawa, 2011.
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Po zakończeniu procesu opracowania powyższych dokumentów oraz opracowywanych
równolegle szczegółowych programów operacyjnych (SPO), pod koniec 2013 roku
rozpocznie się proces negocjacyjny z Komisją Europejską. Dążąc do jak najszybszego
rozpoczęcia procesu aplikacyjnego należy więc być w pełni przygotowanym na poziomie
legislacyjnym, aby w momencie rozpoczęcia perspektywy finansowej 2014-2020 polskie
podmioty mogły w sposób kompetentny rozpocząć działania mające na celu pozyskiwanie
środków na zaplanowane przedsięwzięcia.
Zgodnie z założeniami programowymi dokumentów strategicznych fundusze w ramach
Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej mają
wspierać:
- inteligentny rozwój, poprzez wzrost roli innowacji, wiedzy, technologii cyfrowych i
kształcenia w tym zakresie,
- zrównoważony, mający na celu lepsze wykorzystania zasobów z równoczesnym
zwiększaniem konkurencyjności i sprzyjający włączeniu społecznemu stawiające za cel
wzrost aktywności zawodowej unijnego społeczeństwa oraz podnoszenie jego
kwalifikacji, jak również walkę z ubóstwem.
Nowy okres programowania przyjęty przez Komisję Europejską, obligujący wszystkie
państwa UE, z definicji mocno wiąże strategię Europa 2020 z funduszami unijnymi, co
wymaga jednocześnie ścisłego powiązania z Krajowym Programem Reform (KPR) pod
kątem zgodności planowanych wewnętrznych działań wspierających gospodarkę
narodową. Istotnymi dokumentami z punktu widzenia określania zakresu wsparcia będą
zalecenia KE, które wraz z rozporządzeniami będą stanowiły podstawę do opracowywania
przez państwa członkowskie umów partnerskich i szczegółowych programów
operacyjnych.
Zalecenia Rady Unii Europejskiej jasno określają sferę problemów, z którymi polska
gospodarka nie radzi sobie do końca skutecznie. Podjęcie działań w poniższych sferach
wymusza na Polsce, członku UE, podjęcia stosownych przedsięwzięć. Są to działania:
a) finansowe i fiskalne:
- zmniejszenie nadmiernego deficytu budżetowego w wyniku pełnego wykonania
budżetu na rok 2012 i wydatkowanie zgodne z planem na 2013 rok i lata kolejne
zakładając ograniczanie cięć budżetowych wpływających na wzrost gospodarczy,
- działania mające na celu przestrzeganie przepisów podatkowych,
- przyspieszenie reformy ram fiskalnych w wyniku wdrożenia przepisów dotyczących
wprowadzenia trwale obowiązującej reguły wydatkowej do 2013 r.;
b) ekonomiczne i techniczne:
innowacyjność gospodarki, co wymaga ściślejszego powiązania instytucji otoczenia
biznesu z przemysłem w zakresie tworzenia innowacyjnych rozwiązań i wdrożeń
naukowych,
- tworzenie priorytetowych obszarów i instrumentów wsparcia cyklu innowacyjnego,
a także poprawa dostępu do finansowania działań proinwestycyjnych,
- działania na rzecz rozwoju infrastruktury energetycznej i inwestycji kolejowych;
c) edukacyjne:
- opracowanie skutecznego systemu edukacyjnego dostosowanego do potrzeb rynku
pracy wpływającego na zmniejszenie wysokiego bezrobocia wśród ludzi młodych
(ukierunkowanie i rozpowszechnienie systemu zawodowego kształcenia młodzieży
wraz z podniesieniem jakości szkoleń);
d) prospołeczne:
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- stworzenie narzędzi zwiększających aktywność zawodową kobiet na rynku pracy
poprzez rozwój systemu opieki nad małymi dziećmi.
Podstawowe cele rozwojowe w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020
Założenia programowe dotyczące celów rozwoju w ramach nowej perspektywy
finansowej na lata 2014-2020 nawiązują do kontynuacji działań nakierowanych na
pogłębienie innowacyjności w gospodarce cyfrowej i edukacji, przy jednoczesnym
likwidowaniu istniejących barier rozwojowych. Przez powyższe rozumie się:
a) podnoszenie poziomu innowacyjności gospodarki, w tym różnych sektorów i dziedzin
poprzez m.in. stymulowanie rynkowych działań popytowych na wyniki badań
naukowych, nastawienie na komercjalizację i wdrożenia wyników badań, zapewnianie
wysokokwalifikowanych kadr dla sektora badań i rozwoju i zwiększanie wykorzystania
rozwiązań innowacyjnych;
b) wzrost stopnia wykorzystania technologii cyfrowych dla potrzeb rozwoju gospodarki
stanowiącego formę innowacyjności i kreatywności z jednej strony, z drugiej zaś
upowszechnienie wykorzystania technologii cyfrowych na potrzeby działalności
gospodarczej i społecznej;
c) inwestowanie w rozwój kapitału ludzkiego, jako czynnika kreatywności
i innowacyjności społeczeństwa, przyczyniającego się do rozwoju społecznogospodarczego;
d) inwestycje infrastrukturalne mające na celu kontynuację procesu modernizacji
i rozbudowy wewnętrznych połączeń transportowych stanowiących jednolitą sieć TENT.
Komisja Europejska precyzyjnie określiła w dokumentach programowych strukturę
zagadnień (celów tematycznych) przewidzianych do dofinansowania w ramach
perspektywy finansowej 2014-2020. Proponowane cele tematyczne objęte
dofinansowaniem to:
1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji – nastawione
w szczególności
na
wsparcie
podejmowania
działań
proinwestycyjnych
w przedsiębiorstwach, realizację działań badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych
oraz dokapitalizowanie tego typu przedsięwzięć, jak również rozwój współpracy
sieciowej pomiędzy przedsiębiorstwami (szersza i prawnie uregulowana współpraca
pomiędzy nauką a gospodarką, zwiększenie stopnia komercjalizacji badań,
wprowadzenie efektywnych prawno-podatkowych mechanizmów wspierania
innowacyjności).
2. Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnokomunikacyjnych mające na celu zachowanie spójności infrastrukturalnych inwestycji
krajowych z regionalnymi (w tym cyfryzacja gospodarki, rozwój szerokopasmowego
dostępu do internetu i jego szersze wykorzystanie w procesach gospodarczych,
zarządzanie informacją).
3. Podnoszenie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa
i akwakultury w postaci rozwoju inkubatorów przedsiębiorczości i parków
przemysłowych jako instytucji otoczenia biznesu ze szczególnym nastawieniem na
finansowanie wysoce innowacyjnych projektów, które znajdują się przed fazą
komercjalizacji.
4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach w wyniku
działań związanych z ograniczeniem emisji poprzez zastosowanie działań
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zmierzających do ograniczania emisji szkodliwych substancji w gospodarce
i finansowania w nowoczesne proekologiczne systemy ochronne.
5. Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania
ryzykiem polegające na wspieraniu działań z zakresu gospodarki wodnej i ściekowej
oraz stworzeniu systemów zarządzania przeciwdziałania i zwalczania klęsk
żywiołowych.
6. Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów
dotycząca działań inwestycyjnych proekologicznych (recykling, utylizacja odpadów,
rekultywacja terenów poprzemysłowych).
7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości
w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych w celu wzmocnienia
konkurencyjności gospodarki poprzez uzyskanie spójnej sieci dróg i kolei,
modernizacje dróg, w tym szczególnie należących do TEN-T, infrastruktury kolejowej,
lotniczej i portowej oraz usprawnienia z zakresu multimodalnego transportu
zbiorowego.
8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników polegające na stworzeniu nowych
miejsc pracy, alternatywnych form zatrudnienia i podnoszenie kompetencji
i kwalifikacji w wyniku realizacji szkoleń, szczególnie specjalistycznych, jak również
polegające na działaniach zwianych z ochroną zdrowia.
9. Ograniczanie wykluczenia społecznego i walka z ubóstwem mające na celu tworzenie
i rozbudowę infrastruktury wsparcia dla rozwoju ekonomii społecznej i edukacji
otoczenia przedsiębiorstw społecznych, co pozwoli na zaktywizowanie osób trwale
bezrobotnych, rodzin wielodzietnych i osób niepełnosprawnych zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
10. Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie zarówno na
poziomie wczesnoedukacyjnym, jak i późniejszym, a także działania na rzecz
nabywania kompetencji i umiejętności stanowiących element zwiększający szanse
dopasowania się do zmiennych uwarunkowań i technologii, wsparcie kształcenia
kompetencji i podnoszenia kwalifikacji oraz promowanie edukacji technicznej
i zawodowej.
11. Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej
w zakresie wprowadzania nowoczesnych metod zarządzania, monitorowania,
upraszczania procedur administracyjnych i legislacyjnych przy wykorzystaniu
nowoczesnej technologii ICT.
Ukierunkowanie i zakres wsparcie funduszy europejskich na lata 2014-2020
Wraz z określeniem unijnych dokumentów strategicznych dotyczących perspektywy
finansowej 2014-2020, określono zakres wsparcia i zasady podziału środków funduszy
europejskich. Zgodnie z założeniem udział Europejskiego Funduszu Społecznego
zwiększy się z 22% w obecnej do 25% w nowej perspektywie finansowej
z przeznaczeniem dla słabiej rozwiniętych regionów krajów UE. Na szczególną uwagę
zasługuje propozycja rozszerzenia zakresu wsparcia EFS o możliwość zakupu sprzętu,
a także szerszego dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym
opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. Poziom
pozostałych funduszy pozostanie bez zmian (Fundusz Spójności) lub zostanie nieznacznie
zmniejszony (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego o około 1%).
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Założoną strukturę udziału poszczególnych celów tematycznych w całości dostępnych
środków dla Polski na lata 2014-2020 w porównaniu do analogicznej struktury
w perspektywie finansowej 2007-2013 prezentuje poniższa tabela 2.
Tabela 1
Podział strukturalny funduszy europejskich perspektywy finansowej 2014-2020
Table 1
Classification of the European Funds in the light of financial perspective 2014-2020
Udział w
Proponowany
alokacji w
udział w
Cele tematyczne
latach
alokacji w
Wzrost/spadek
2007-2013
latach
(%)
2014-2020 (%)
1. Wspieranie badań naukowych,
13,67
15,4-19
rozwoju technologicznego i innowacji.
2. Zwiększenie dostępności, stopnia
wykorzystania i jakości technologii
informacyjno-komunikacyjnych.
3. Podnoszenie
konkurencyjności
MŚP, sektora rolnego oraz sektora
rybołówstwa i akwakultury.
4. Wspieranie
przejścia
na
gospodarkę
niskoemisyjną
we
wszystkich sektorach.
5. Promowanie dostosowania do
zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i
zarządzania ryzykiem.
6. Ochrona środowiska naturalnego i
wspieranie
efektywności
wykorzystania zasobów.
7. Promowanie
zrównoważonego
transportu i usuwanie niedoborów
przepustowości
w
działaniu
najważniejszych
infrastruktur
sieciowych.
8. Wspieranie
zatrudnienia
i
mobilności pracowników.
9. Wspieranie
wykluczenia
społecznego i walka z ubóstwem.
10. Inwestowanie
w
edukację,
umiejętności i uczenie się przez całe
życie.
11. Wzmacnianie
potencjału
instytucjonalnego
i
skuteczności
administracji publicznej.

5,26

4,7-6,2

3,17

2,5-4

2,02

4,8-9,3

1,35

1,3-2

13,61

9,9-12,4

38,52

28,6-32,3

5,98

7-8

4,35

4,4-5,6

8,13

6,5-8,2

0,74

1,3-1,5

2

Programowanie perspektywy finansowej 2014 -2020 -uwarunkowania strategiczne, Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego, Warszawa, 2011, s.12
.
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Z przedstawionych danych zawartych w tabeli nr 1 wynika, że główny nacisk na wzrost
finansowania w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 dotyczyć będzie obszarów
związanych z:
- wsparciem badań naukowych oraz rozwojem technologicznym i innowacyjnością,
a także działaniami na rzecz propagowania gospodarki niskoemisyjnej,
- rozwojem kapitału ludzkiego przyczyniającym się do działań prospołecznych, tj. na
rzecz wzrostu zatrudnienia, poprawy jakości edukacji, w tym zawodowej.
W zakresie finansowanie tematów związanych z rozwojem technologii informacyjnokomunikacyjnych, zmian klimatu oraz podnoszeniem konkurencyjności małych i średnich
przedsiębiorstw można spodziewać się nakładów zbliżonych do środków przewidzianych
w perspektywie finansowej na lata 2007-2013.
W skali całej alokacji środków w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020
największą ograniczenia dotyczą:
- zwiększenia mobilności pomiędzy regionami w wyniku rozbudowy infrastrukturalnej
wpływającej na rozwój TEN-T,
- działania w zakresie ochrony środowiska,
- działania w zakresie finansowania kultury,
przy jednoczesnym braku uwzględnienia finansowania do tej pory wspieranych w
ramach funduszy europejskich projektów energetycznych, rekreacyjnych, sportowych, jak
i turystycznych.
Koncentracja krajowego i regionalnego podziału funduszy
W nowej perspektywie finansowej zachowana zostanie dotychczasowa zasada podziału
środków w wymiarze krajowym i regionalnym. Ma to przede wszystkim za zadanie
kontynuację dotychczas przyjętej ścieżki, jak również jasne określenie priorytetów
działania.
W ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego działania na poziomie
krajowym ukierunkowane będą na:
- cel tematyczny 1, czyli wsparcie badań naukowych, rozwoju technologicznego
i innowacji,
- cel tematyczny 2, czyli zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości
technologii informacyjno-komunikacyjnych,
- cel tematyczny 3, czyli podnoszenie konkurencyjności małych i średnich
przedsiębiorstw, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury,
- cel tematyczny 4, czyli wsparcie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich
sektorach, tzn. energetyka o znaczeniu/zasięgu ponadregionalnym,
- cel tematyczny 5, czyli promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania
ryzyku i zarządzania ryzykiem.
- cel tematyczny 6, czyli ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności
wykorzystania zasobów (projekty przeciwpowodziowe, ochrona bioróżnorodności,
ekosystemów NATURA 2000, najważniejsze obiekty dziedzictwa kulturowego),
- cel tematyczny 7, czyli promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie
niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych
(sieci komunikacyjne - TEN-T, SETA, kolejowe, itp.),
a na poziomie regionalnym:
- cel tematyczny 1 ukierunkowany na regionalną i lokalną infrastrukturę naukową,
transfer technologii oraz regionalne badania i innowacje,
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- cel tematyczny 3 polegający na wsparciu regionalnej przedsiębiorczości,
- cel tematyczny 4 w zakresie realizacji lokalnych inwestycji energetycznych
i opracowywania strategii niskoemisyjnych dla miast,
- cel tematyczny 6 dotyczący wsparcia regionalnej strategii kulturalnej i infrastruktury
środowiskowej,
- cel tematyczny 7 w zakresie rozwoju miejskiego transportu publicznego oraz
regionalnej i lokalnej infrastruktury transportowej,
- cel tematyczny 9, czyli wsparcie wykluczenia społecznego i walka z ubóstwem,
- cel tematyczny 10, czyli inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez
całe życie.
W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego szczególny nacisk położony zostanie
na wsparcie regionalne (aż do 80-ciu % środków z EFS), które angażować będzie przede
wszystkim działania ukierunkowane na:
 wsparcie celu tematycznego 8 w zakresie wzrostu zatrudnienia i mobilności
pracowników w wyniku:
- zapewniania dostępu do zatrudnienia osobom, które poszukują pracy, w tym
nieaktywnym zawodowo,
- podejmowania lokalnych inicjatyw w zakresie stosowania integracji na rynku pracy w
stosunku do ludzi młodych,
- umożliwiania samozatrudnienia, rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych
miejsc pracy;
- wsparcia zdolności przystosowania się przedsiębiorstw i pracowników do zmian
gospodarczych oraz zwiększenia inwestycji w kapitał ludzki,
 wsparcie celu tematycznego 9 w zakresie wsparcia wykluczenia społecznego i walka
z ubóstwem poprzez aktywną integrację i określenie lokalnej strategii rozwoju, w tym w
zakresie rozwoju i powszechnego dostępu do elektronicznych technologii informacyjnokomunikacyjnych.
Krajowy wymiar działań w ramach EFS polegać będzie na wsparciu w zakresie:
- zatrudnienia i mobilności pracowników (cel tematyczny 8),
- zwalczania wszelkiej dyskryminacji (cel tematyczny 9),
- poprawy jakości, skuteczności i dostępności szkolnictwa wyższego (cel tematyczny
10),
- wzmacniania potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej (cel
tematyczny 11).
W ramach pozostałych funduszy, tj. Europejskiego Funduszu Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich, Europejskiego Fundusz Morskiego i Rybackiego oraz Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) działania
ukierunkowane są odpowiednio na działania mające na:
- zrównoważony rozwój terenów wiejskich we wszystkich krajach UE,
- realizację polityki rybołówstwa,
- realizację zintegrowanej polityki morskiej.
W przypadku Funduszu Spójności, którego działania wdrażane są na poziomie
krajowym, realizowane będą inwestycje infrastrukturalne w zakresie sieci transportowych i
ochrony środowiska naturalnego mające na celu integrację tych systemów w skali unijnej.
Rząd polski negocjując umowę partnerską z Komisją Europejską w zakresie
rozdysponowania środków finansowych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020,
skupił się nie tylko na działaniach powszechnie uznawanych za strategiczne dla rozwoju
gospodarki polskiej, ale również zwrócił uwagę na istotę uwzględnienia w podziale
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funduszy wyzwań terytorialnych, czyli zróżnicowanie zakresu wsparcia w ramach
poszczególnych regionów kraju. Te tak zwane kluczowe obszary strategiczne to3:
A. Miasta wojewódzkie i ich obszary funkcjonalne.
B. Miasta (średniej wielkości) wymagające rewitalizacji.
C. Obszary wiejskie o najniższym poziomie dostępu mieszkańców do dóbr i usług
warunkujących możliwości rozwojowe.
D. Polska Wschodnia.
E. Obszary przygraniczne.
Dodatkowo, ważnymi obszarami funkcjonalnymi, które również wymagają
uwzględnienia w niektórych programach, są:
F. Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi w skali dorzeczy.
G. Żuławy.
H. Strefa przybrzeżna.
Wsparcie nie będzie ograniczać się jedynie do wyżej wymienionych obszarów
strategicznych, bowiem objęte zostaną również poszczególne regiony w celu zapewnienia
realizacji celów rozwojowych uwzględnionych w strategiach województw.
Zakończenie
Zgodnie z zapowiedziami środki finansowe, które Polska otrzyma w ramach nowej
perspektywy finansowej UE 2014 – 2020, zostaną rozdzielone na 8 programów krajowych
oraz 16 programów regionalnych.
Znaczna część środków przeznaczona będzie na realizację programów powiązanych z
uczelniami wyższymi, innowacyjnością badań naukowych oraz transferem ich wyników
do gospodarki. Oznacza to, że znaczna część środków finansować będzie projekty
zależnych od siebie beneficjentów, jakimi są uczelnie/jednostki naukowe i przedsiębiorcy.
Nastąpi szersza komercjalizacja badań naukowych, co zwiększy dążenia do wdrożeń badań
naukowych do gospodarki.
Znaczna część środków przeznaczona będzie na działania związane z gospodarką
niskoemisyjną, ochroną środowiska, przeciwdziałaniem i adaptacją do zmian klimatu,
transportem, w tym kolejowym i aglomeracyjnym i bezpieczeństwem energetycznym.
Działania infrastrukturalne skupią się na dokończeniu inwestycji drogowych tj.
wybudowanie brakujących odcinków autostrad i domknięciu sieci dróg ekspresowych.
Na uwagę zasługuje również szersze skoncentrowanie się na działaniach na rzecz
rozwoju kultury i wzrostu ochrony zdrowia.
Kolejne wyzwanie stanowi rozwój infrastruktury elektronicznej na potrzeby usług oraz
jej powszechna dostępność. Powiązanie inwestycji infrastrukturalnych z elementami
szkoleniowymi realizowanymi w ramach EFS ma zapewnić stały, ogólnopolski dostęp do
e-usługi i e-gospodarki.
Zgodnie z założeniami w perspektywie finansowej 2014-2020 przeznaczonych zostanie
znacznie więcej środków na realizację projektów na poziomie regionalnym. Marszałkowie
Województw będą mieli o dyspozycji 55% środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego i 75% środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. W sumie
samorządy wojewódzkie będą miały do dyspozycji około 39% całości środków
otrzymanych przez Polskę w ramach nowej perspektywy finansowej.
3

Programowanie perspektywy finansowej 2014 -2020 -uwarunkowania strategiczne, Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego, Warszawa, 2011, s.23.
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W nowej perspektywie szczególne miejsce odgrywać będą polskie miasta, które będą
otrzymywać dodatkowe środki (do 5% wartości programów) w ramach programów
regionalnych.
Perspektywa finansowa 2014-2020 jest niezwykle istotna z punktu widzenia
kontynuacji podjętych działań w ramach perspektywy 2007-2013. Ewentualny brak
dostępności środków finansowych mógłby spowodować poważne konsekwencje
gospodarcze wynikające z niedokończenia inwestycji, a tym samym niewykorzystania
szansy jakie dawały założenia systemowe.
Dokonany wybór priorytetów i podział środków jest zgodny z polityką UE w zakresie
niwelowania różnic gospodarczych w poszczególnych regionach Unii Europejskiej.
Realizacja celów będzie możliwa przy jednoczesnym zapewnieniu pozyskania
zakładanych środków finansowych oraz sprawnemu ich wydatkowaniu.
Członkostwo Polski w UE stwarza szanse rozwoju krajowego zaplecza naukowobadawczego, ale jednocześnie stawia przed placówkami naukowo-badawczymi niezwykle
wysokie wymagania. Znaczna część krajowych ośrodków naukowych już dziś potrafi
dobrze korzystać z pomocy unijnej. Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 stanowi
kolejne wyzwanie dla działań Instytutu Transportu Samochodowego w zakresie
pozyskiwania środków finansowych na realizację projektów badawczych,
infrastrukturalnych i szkoleniowych. Pomimo zdobytego doświadczenia w zakresie
aplikacji wnioskowej, silnie konkurencyjnie środowisko wymusza dalszą intensyfikację
przedmiotowych wysiłków Instytutu.
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