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Fundusze Europejskie 2014-2020 - informacje ogólne
1
 

23 maja 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła Umowę Partnerstwa, najważniejszy 

dokument określający strategię inwestowania Funduszy Europejskich w nowej perspektywie 

finansowej Unii Europejskiej. Obecnie nadal jeszcze trwają negocjacje części krajowych 

i regionalnych programów operacyjnych
2
.  

 

Ile funduszy na politykę spójności? 

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

Na tę kwotę składają się: 

 ok. 76,9 mld euro dostępnych w programach operacyjnych, w tym ponad 252 mln euro 

na wsparcie bezrobotnej i nie uczącej się młodzieży, 

 ok. 700 mln euro dostępnych w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej, 

 4,1 mld euro na projekty infrastrukturalne o znaczeniu europejskim  w obszarze 

transportu w ramach instrumentu „Łącząc Europę”, 

 ok. 473 mln euro z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym 

(FEAD) na programy, które zapewnią żywność dla osób najbardziej potrzebujących 

oraz odzież i inne podstawowe artykuły osobom bezdomnym oraz dzieciom w trudnej 

sytuacji materialnej, 

 ok. 287 mln z zarządzanej przez KE, ogólnej puli przeznaczonej na pomoc techniczną, 

                                                           
1
 http://www.mir.gov.pl/fundusze/fundusze_europejskie_2014_2020/strony/start.aspx  

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/Strony/glowna.aspx  
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 ok 71 mln euro na działania innowacyjne związane z rozwojem obszarów miejskich. 

 

Środki te będzie można zainwestować m.in. w badania naukowe i ich komercjalizację, 

kluczowe połączenia drogowe (autostrady, drogi ekspresowe), rozwój przedsiębiorczości, 

transport przyjazny środowisku (kolej, transport publiczny), cyfryzację kraju 

(szerokopasmowy dostęp do Internetu, e-usługi administracji) oraz włączenie społeczne 

i aktywizację zawodową. 

 

Ponadto podatek VAT w projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich będzie 

kosztem kwalifikowalnym, co oznacza utrzymanie możliwości jego refundacji. Poziom 

dofinansowania unijnego do poszczególnych przedsięwzięć to wysokość 85 proc.  Inwestycji 

(dla regionów mniej rozwiniętych) oraz 80 proc. dla Mazowsza 
3
. 

 

Umowa Partnerstwa 

23 maja 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła Umowę Partnerstwa - najważniejszy 

dokument określający strategię inwestowania nowej puli środków europejskich w naszym 

kraju. Polska jest jednym z pierwszych krajów UE, który zakończył negocjacje Umowy 

Partnerstwa.  

W dokumencie przedstawiono m.in.:  

 najważniejsze zasady inwestowania funduszy unijnych, 

 powiązania pomiędzy funduszami a dokumentami strategicznymi, 

 podział funduszy na poszczególne dziedziny, 

 układ programów operacyjnych, 

 podział odpowiedzialności za zarządzanie pieniędzmi europejskimi pomiędzy szczebel 

regionalny i centralny. 

Nowością jest ujęcie w jednym dokumencie, w celu lepszej koordynacji, funduszy polityki 

spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybołówstwa.  

 

Zgodnie z Umową Partnerstwa fundusze zostaną zainwestowane w te obszary, które 

w największym stopniu przyczynią się do rozwoju Polski. Wśród nich: 

 zwiększenie konkurencyjności gospodarki, 

 poprawę spójności społecznej i terytorialnej kraju, 

 podnoszenie sprawności i efektywności państwa. 

 

Nominalnie wciąż najwięcej będziemy inwestować w infrastrukturę transportową (drogową 

i kolejową), ale największy wzrost wydatków dotyczyć będzie innowacyjności i wsparcia 

                                                                                                                                                                                     
2
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przedsiębiorców. Dzięki szerszej ofercie zwrotnych instrumentów finansowych (m.in. 

pożyczek, poręczeń) będzie można wesprzeć więcej projektów realizowanych przez małe 

i średnie przedsiębiorstwa. Nadal finansowane będą inwestycje w ochronę środowiska 

i energetykę, także projekty m.in. z dziedziny kultury, zatrudnienia, edukacji czy 

przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.  

 

Samorządy województw będą zarządzać większą niż dotąd pulą europejskich pieniędzy.  

W latach 2007-2013 ok. 25 proc. wszystkich środków było wdrażanych przez samorządy, 

obecnie będzie to niemal 40 proc.  

 

Nowy budżet to również inwestycje w miasta. Wsparcie otrzymają projekty związane  

z kompleksową rewitalizacją (w tym rewitalizacją społeczną), ekologicznym transportem 

miejskim, gospodarką niskoemisyjną. Ponadto, miasta wojewódzkie wraz z okalającymi je 

gminami będą realizować wspólne projekty, m.in. związane z dostępnością komunikacyjną. 

 

Umowę Partnerstwa przygotowują wszystkie kraje Unii Europejskiej. W Polsce instytucją 

wiodącą było Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, ale dokument powstał we współpracy  

z innymi urzędami centralnymi, samorządami i partnerami społecznymi i gospodarczymi. 

 

Krajowe programy operacyjne 

Polska aktualnie negocjuje z Komisją Europejską kształt krajowych programów operacyjnych 

finansowanych ze środków polityki spójności. Rada Ministrów przyjęła je 8 stycznia 2014 r.  

 

Polska Cyfrowa to pierwszy krajowy program na lata 2014-2020, wynegocjowany przez 

polski rząd i zatwierdzony przez Komisję Europejską. Decyzję akceptującą, 5 grudnia 2014 r., 

podpisała Corina Creţu komisarz UE ds. rozwoju regionalnego. Kolejnym jest Program 

Pomoc Techniczna 2014-2020. 

 

W latach 2014-2020 fundusze polityki spójności zostaną przekazane Polsce poprzez  

6 krajowych programów operacyjnych, w tym jeden ponadregionalny dla województw Polski 

Wschodniej (lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie). 

Umowa Partnerstwa jest dla nich punktem odniesienia. Programami krajowymi zarządzać 

będzie minister właściwy ds. rozwoju regionalnego. Poza programami krajowymi, 

występować będą także (analogicznie do okresu 2007-2013) Programy Regionalne. 

 

 

                                                                                                                                                                                     
3
 http://www.mir.gov.pl/fundusze/fundusze_europejskie_2014_2020/strony/start.aspx 
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Podział środków unijnych na programy krajowe przedstawia poniższa tabela
4
 

 

Podział środków unijnych na programy krajowe 

 Program Infrastruktura i Środowisko  27,41 mld euro 

 Program Inteligentny Rozwój  8,61 mld euro 

 Program Polska Cyfrowa  2,17 mld euro 

 Program Wiedza Edukacja Rozwój  4,69 mld euro 

 Program Polska Wschodnia  2 mld euro 

 Program Pomoc Techniczna  700,12 mln euro 

 

Regionalne programy operacyjne 

Aktualnie trwają negocjacje z Komisją Europejską dotyczące kształtu programów 

regionalnych. Przygotowywały je samorządy województw. Po zaopiniowaniu przez 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zostały one przesłane w kwietniu do Komisji 

Europejskiej.  

Programy regionalne będą „dwufunduszowe”, tj. finansowane łącznie ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.  

To nowość w porównaniu z perspektywą 2007-2013. 

  

Podział środków unijnych na programy regionalne
5
 

WOJEWÓDZTWO 
CAŁKOWITA ALOKACJA NA RPO  

CENY BIEŻĄCE, EURO 

Dolnośląskie 2 252 546 589 

Kujawsko-Pomorskie 1 903 540 287 

Lubelskie 2 230 958 174 

Lubuskie 906 929 693 

Łódzkie 2 256 049 115 

Małopolskie 2 878 215 972 

                                                           
4
 http://www.mir.gov.pl/fundusze/fundusze_europejskie_2014_2020/strony/start.aspx 

5
 http://www.mir.gov.pl/fundusze/fundusze_europejskie_2014_2020/strony/start.aspx 
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Opolskie 944 967 792 

Podkarpackie 2 114 243 760 

Podlaskie 1 213 595 877 

Pomorskie 1 864 811 698 

Śląskie 3 476 937 134 

Świętokrzyskie 1 364 543 593 

Warmińsko-Mazurskie 1 728 272 095 

Wielkopolskie 2 450 206 417 

Zachodniopomorskie 1 601 239 216 

Razem 15 29 187 057 412 

Mazowieckie 2 089 840 138 

Razem 16 31 276 897 550 

 

Regiony słabiej rozwinięte 

Przedstawione kwoty wynikają z podziału opartego na metodologii stosowanej przez Komisję 

Europejską. Ich składowymi są także dodatkowe fundusze pochodzące z podziału rezerwy 

programowej, czyli środki na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) oraz inne Obszary 

Strategicznej Interwencji (OSI). 

Województwo mazowieckie 

Fundusze na Mazowiecki Regionalny Program Operacyjny stanowią około 60 proc. alokacji 

dla tego regionu. Pozostałe 40 proc. środków z funduszy strukturalnych z puli dla Mazowsza, 

tj. 1,7 mld euro dostępne będzie dla beneficjentów z tego regionu w programach krajowych. 

Ponadto, będą mogli oni korzystać ze środków Funduszu Spójności, którego środki nie są 

alokowane na poszczególne kategorie regionów, tylko na poziomie państwa członkowskiego.  
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Podstawy prawne 

W prawie polskim najważniejszym aktem prawnym, który zapewni ramy prawne po stronie 

polskiej dla realizacji zapisów Umowy Partnerstwa jest ustawa o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-

2020 (tzw. ustawa wdrożeniowa). 11 lipca 2014 r. dokument został uchwalony przez Sejm 

RP, w życie wszedł 13 września 2014 r. 

 

Program Wiedza Edukacja Rozwój (Kapitał Ludzki) 

Informacje ogólne :
 6

 

Program Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), jako program krajowy będzie koncentrował 

się na: 

 realizacji działań ukierunkowanych na bezrobotne osoby młode w wieku od 15 do 29 

roku życia i poprawę ich sytuacji na rynku pracy, 

 wspieranie jakości, skuteczności i otwartości szkolnictwa wyższego jako instrumentu 

budowy gospodarki opartej o wiedzę, 

 realizację programów w zakresie mobilności ponadnarodowej, 

 innowacjach społecznych, programach mobilności i współpracy ponadnarodowej, 

 wdrożeniu reform systemów i struktur w wybranych obszarach polityk publicznych, 

kluczowych z punktu widzenia strategii Europa 2020 i krajowych programów reform. 

 

W programie, oprócz środków EFS dostępne będą także środki Inicjatywy na rzecz 

zatrudnienia osób młodych (YEI). Wsparcie programu będzie komplementarne do działań 

realizowanych na poziomie regionalnym. 

 

Beneficjentami PO WER 2014-2020 będą zarówno podmioty prywatne, jak  

i podmioty publiczne m.in.: 

 Powiatowe Urzędy Pracy, 

 Ochotnicze Hufce Pracy, 

 partnerzy społeczni, 

 organizacje pozarządowe, 

 niepubliczne agencje zatrudnienia, 

 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 

 Minister właściwy ds. gospodarki, 

 Minister właściwy ds. zdrowia, 

 Minister właściwy ds. oświaty i wychowania, 

 Minister właściwy ds. pracy, rodziny i zabezpieczenia społecznego, 

                                                           
6
 https://www.mir.gov.pl/fundusze/Fundusze_Europejskie_2014_2020/Documents/PO_WER_08012014.pdf 
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 Minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego, 

 podmioty posiadające potencjał do opracowywania programów profilaktycznych (np. 

uczelnie, szpitale kliniczne, instytuty badawcze), 

 jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne, 

 ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego. 

Grupami docelowymi działań realizowanych w ramach PO WER będą m.in: 

 osoby młode, w tym niepełnosprawne, w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie 

uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (tzw. kategoria NEET), 

 mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa i ich pracownicy, 

 podmioty ekonomii społecznej i  przedsiębiorstwa społeczne, 

 szkoły i placówki oświatowe różnego typu, w tym prowadzące kształcenie zawodowe 

i ustawiczne oraz ich organy prowadzące, 

 osoby uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym, 

 osoby objęte programami profilaktycznymi, 

 osoby odbywające karę pozbawienia wolności, 

 społeczność romska
7
. 

 

Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 http://www.efs.gov.pl/2014_2020/Strony/POWER_zatwierdzony_18122014.aspx 
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Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020) to krajowy 

program wspierający gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie 

i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne. Środki unijne 

z programu przeznaczone zostaną również w ograniczonym stopniu na inwestycje w obszary 

ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego. 

POIiŚ 2014-2020 będzie kontynuował główne kierunki inwestycji określone w jego 

poprzedniku – POIiŚ 2007-2013. Dotyczą one przede wszystkim rozwoju infrastruktury 

technicznej kraju w najważniejszych sektorach gospodarki. 

 

Najważniejszymi beneficjentami POIiŚ 2014-2020 będą podmioty publiczne (w tym 

jednostki samorządu terytorialnego) oraz podmioty prywatne (przede wszystkim duże 

przedsiębiorstwa). 

 

Głównym źródłem finansowania POIiŚ 2014-2020 będzie Fundusz Spójności (FS), którego 

podstawowym celem jest wspieranie rozwoju europejskich sieci transportowych oraz ochrony 

środowiska w krajach UE. Dodatkowo przewiduje się wsparcie z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego (EFRR). 

 

Podział środków UE dostępnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-

2020 pomiędzy poszczególne obszary wsparcia przedstawia się następująco (dane na 

podstawie wstępnych szacunków):
8
 

 

Priorytety programu: 

  

PRIORYTET I (FS) 

Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej: 

 produkcja, dystrybucja oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 

(OZE), np. budowa, rozbudowa farm wiatrowych, instalacji na biomasę 

bądź biogaz; 

 poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym  

i  mieszkaniowym; 

 rozwój i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji, np. budowa 

sieci dystrybucyjnych średniego i niskiego napięcia. 

Przewidywany wkład unijny – 1 528,4 mln euro 

Instytucja Pośrednicząca – Ministerstwo Gospodarki 

                                                           
8
 http://www.pois.gov.pl/2014_2020/PublishingImages/wykres_sektorami_02072014.png 
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PRIORYTET II (FS) 

Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu: 

 rozwój infrastruktury środowiskowej (np. oczyszczalnie ścieków, sieć 

kanalizacyjna oraz wodociągowa, instalacje do zagospodarowania 

odpadów komunalnych, w tym do ich termicznego przetwarzania); 

 ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, poprawa jakości 

środowiska miejskiego (np. redukcja zanieczyszczenia powietrza 

i rekultywacja terenów zdegradowanych); 

 dostosowanie do zmian klimatu, np. zabezpieczenie obszarów miejskich 

przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi, zarządzanie wodami 

opadowymi, projekty z zakresu małej retencji oraz systemy zarządzania 

klęskami żywiołowymi. 

Przewidywany wkład unijny – 3 808,2 mln euro 

Instytucja Pośrednicząca – Ministerstwo Środowiska 

  

  

PRIORYTET III (FS) 

Rozwój infrastruktury transportowej przyjaznej dla środowiska i ważnej w skali 

europejskiej: 

 rozwój drogowej i kolejowej infrastruktury w sieci TEN-T, połączeń 

kolejowych poza tą siecią oraz w aglomeracjach; 

 niskoemisyjny transport miejski, transport śródlądowy, morski 

i intermodalny; 

 poprawa bezpieczeństwa w ruchu lotniczym. 

Przewidywany wkład unijny – 16 841,3 mln euro 

Instytucja Pośrednicząca – Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 

  

  

PRIORYTET IV (EFRR) 

Zwiększenie dostępności do transportowej sieci europejskiej: 

 poprawa przepustowości infrastruktury drogowej (w tym obwodnice, 

trasy wylotowe). 

Przewidywany wkład unijny – 3 000,4 mln euro 

Instytucja Pośrednicząca – Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  

  

  

PRIORYTET V (EFRR) 

Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa energetycznego: 

 rozwój inteligentnych systemów dystrybucji, magazynowania i przesyłu 

gazu ziemnego i energii elektrycznej, np. budowa sieci przesyłowych  
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i dystrybucyjnych gazu ziemnego lub energii elektrycznej. 

 Przewidywany wkład unijny – 1 000,0 mln euro 

 Instytucja Pośrednicząca – Ministerstwo Gospodarki 

  

  

PRIORYTET VI (EFRR) 

Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego: 

 inwestycje w ochronę i rozwój dziedzictwa kulturowego oraz zasobów 

kultury, np. instytucji kultury, czy też szkół artystycznych. 

Przewidywany wkład unijny – 497,3 mln euro 

Instytucja Pośrednicząca – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

  

  

PRIORYTET VII (EFRR) 

Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia: 

 wsparcie infrastruktury szpitali ponadregionalnych i współpracujących 

z nimi jednostek diagnostycznych w zakresie chorób „aktywności 

zawodowej” i opieki nad matką i dzieckiem; 

 wsparcie infrastruktury systemu państwowego ratownictwa medycznego, 

np. wsparcie szpitalnych oddziałów ratunkowych, lotnisk, lądowisk i baz 

lotniczego pogotowia ratunkowego. 

Przewidywany wkład unijny – 508,3 mln euro 

Instytucja Pośrednicząca – Ministerstwo Zdrowia 

  

  

PRIORYTET VIII (FS) 

Pomoc techniczna: 

 pomoc techniczna dla instytucji realizujących program oraz 

największych beneficjentów.   

Przewidywany wkład unijny – 330,0 mln zł
9
 

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
10

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) będzie wspierał prowadzenie badań 

naukowych, rozwój nowych, innowacyjnych technologii oraz działania na rzecz podnoszenia 

konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. 

 

                                                           
9
http://www.pois.gov.pl/2014_2020/Strony/Najwiekszy_program_na_lata_2014_2020_przyjety_przez_KE_181

22014.aspx 
10

http://www.mir.gov.pl/aktualnosci/fundusze_europejskie/Documents/POIRinformacja%20prasowa_20141217.

pdf  
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Jego głównym celem będzie pobudzenie innowacyjności polskiej gospodarki, poprzez 

zwiększenie nakładów prywatnych na B+R oraz kreowanie popytu przedsiębiorstw na 

innowacje i prace badawczo-rozwojowe. 

 

Przewidziane w Programie obszary wsparcia to: 

 budowa nowych i wzmacnianie istniejących powiązań między sektorem nauki 

a przedsiębiorstwami, 

 rozwój innowacyjności przedsiębiorstw, 

 wzmocnienie jakości badań oraz pozycji krajowych jednostek naukowych w ramach 

Europejskiej Przestrzeni Badawczej. 

Dofinansowanie kierowane będzie zwłaszcza na wsparcie całego procesu powstawania 

innowacji od fazy inkubacji pomysłu, poprzez działalność B+R, prototypowanie aż po 

wdrażanie wyników badań. 

 

Szczególny nacisk położony zostanie na współpracę w ramach konsorcjów naukowych oraz 

jednostek naukowych i przedsiębiorstw. Istotne znaczenie będzie miało wspieranie obszarów 

określonych jako inteligentne specjalizacje (krajowe i regionalne). 

 

Wsparcie adresowane będzie do: 

 przedsiębiorstw (w szczególności MŚP), 

 jednostek naukowych, 

 klastrów, 

 instytucji otoczenia biznesu, takich jak: 

o parki naukowo-technologiczne, 

o centra transferu technologii, 

o sieci aniołów biznesu, 

o fundusze kapitałowe. 

 

Wsparcie będzie realizowane w ramach 11 Celów Tematycznych określonych w projektach 

rozporządzeń Komisji Europejskiej. Nastąpi zwiększenie decentralizacji - 60 proc. funduszy 

strukturalnych zarządzanych będzie regionalnie. Koncentracja tematyczna będzie 

ukierunkowana na wsparcie celów wskazanych w Strategii Europa 2020, tj. na inteligentny 

i zrównoważony wzrost, sprzyjający włączeniu społecznemu. Większy nacisk zostanie 

położony na rezultaty oraz uwzględnianie wymiaru terytorialnego. 

 

Wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel podpisała 17 grudnia 2014 r. 

porozumienia w sprawie systemu realizacji Programu Inteligentny Rozwój (PO IR). Funkcje 

tzw. Instytucji Pośredniczących, pełnić będą Ministerstwo Gospodarki oraz Narodowe 
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Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Stroną porozumienia z NCBiR jest również Minister 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jako organ nadzorujący działalność Centrum. 

 

Polska Cyfrowa
11

 

Program Polska Cyfrowa jest nowym programem krajowym (w stosunku do poprzedniej 

perspektywy finansowej 2007-2013). W ramach Programu wspierane będą następujące 

inwestycje: 

 poszerzanie dostępu do sieci szerokopasmowych, 

 rozwój produktów i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych, 

 zwiększenie zastosowania technologii komunikacyjno-informacyjnych w usługach, 

np. e-administracja, e-integracja, e-kultura, e-zdrowie. 

Celem głównym POPC jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla społeczno-

gospodarczego rozwoju kraju. Zgodnie z Umową Partnerstwa, jako fundamenty te przyjęto: 

szeroki dostęp do szybkiego internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi 

publiczne oraz stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa 

 

Priorytety Programu Polska Cyfrowa 2014-2020: 

1. Powszechny dostęp do szybkiego internetu: 

 ograniczenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego 

internetu o wysokich przepustowościach; 

2. E-administracja i otwarty rząd: 

 podniesienie jakości i dostępności e-usług publicznych, 

 poprawa cyfrowej efektywności urzędów, 

 zwiększenie dostępności i wykorzystania informacji sektora publicznego; 

3. Cyfrowa aktywizacja społeczeństwa:  

 e-integracja i e-aktywizacja na rzecz zwiększenia aktywności oraz jakości korzystania 

z internetu, 

 pobudzanie potencjału uzdolnionych programistów dla zwiększenia zastosowania 

rozwiązań cyfrowych w gospodarce i administracji. 

 

Beneficjenci Programu: 

 jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe, 

 jednostki naukowe, 

 państwowe organizacje kultury, 

 organizacje pozarządowe, 

 przedsiębiorstwa telekomunikacyjne.
12

. 

                                                           
11

 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/polska_cyfrowa/Strony/glowna.aspx#strona=1&zakladka=2 
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Podział środków w ramach Programu Polska Cyfrowa 2014-2020
13

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.12.2014 roku program Polska Cyfrowa został zaakceptowany. 

 

Program Rozwój Polski Wschodniej
14

 

W ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej są realizowane projekty o kluczowym 

znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego pięciu województw Polski Wschodniej: 

lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. 

Finansowane są przede wszystkim inwestycje w zakresie infrastruktury wspierającej 

działalność naukową i badawczą oraz zakładające modernizację miejskich lub regionalnych 

                                                                                                                                                                                     
12

 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/polska_cyfrowa/Strony/Stan_negocjacji_programow_na_lata_2014_20_

261114.aspx 
13

 https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/dzialaniapromocyjne/aktualnosci/PublishingImages/ppc_2.png 
14

 

http://www.polskawschodnia.gov.pl/2014_2020/Strony/Ponad_8mld_zl_na_rozwoj_Polski_Wschodniej_181220

14.aspx 

http://www.polskawschodnia.gov.pl/2014_2020/Strony/Wybor_przedstawicieli_organizacji_pozarzadowych_do

_Komitetu_Monitorujacego_Program_Polska_Wschodnia_2014_2020_17_12_2014.aspx 
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systemów komunikacyjnych, a także realizowane są przedsięwzięcia zwiększające 

atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną tego obszaru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program ten stanowi dodatkowy element wsparcia z funduszy strukturalnych, który wzmocni 

działanie innych programów na obszarze Polski Wschodniej. 

 

Celem Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej jest: "Przyspieszenie tempa 

rozwoju społeczno – gospodarczego Polski Wschodniej  w zgodzie z zasadą zrównoważonego 

rozwoju" 

  

Cel główny Programu jest osiągany przez realizację celów szczegółowych, którymi są: 

 stymulowanie rozwoju konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy 

 zwiększenie dostępu do Internetu szerokopasmowego w Polsce Wschodniej 

i usunięcie nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku w zakresie sieci NGA (ang. 

next generation access - przewodowe sieci dostępowe) oraz podstawowej 

infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu; 

 rozwój wybranych funkcji metropolitalnych miast wojewódzkich; 

 poprawa dostępności i jakości powiązań komunikacyjnych województw Polski 

Wschodniej; 

 zwiększenie roli zrównoważonej turystyki w gospodarczym rozwoju makroregionu; 
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 optymalizacja procesu realizacji PO Rozwój Polski Wschodniej
15

. 

 

Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej 

O wyjątkowości programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT) na tle innych 

instrumentów Unii Europejskiej świadczy ich międzynarodowy charakter. Wsparcie 

otrzymują tylko działania realizowane wspólnie przez partnerów z różnych krajów. Wszystkie 

programy współpracy terytorialnej obejmują co najmniej dwa państwa Unii. W drodze 

negocjacji państwa - partnerzy wybierają jedno, które będzie pełniło funkcję Instytucji 

Zarządzającej. Należy jednak podkreślić, że wszystkie najważniejsze decyzje w programach, 

w tym wybór projektów, dokonywane są z udziałem wszystkich państw objętych danym 

programem. Także uczestnicy projektu muszą reprezentować różne państwa. Dzięki takiemu 

rozwiązaniu, programy sprzyjają zawiązywaniu partnerstw pomiędzy podmiotami z całej 

Europy. 

 

Programy EWT, w których uczestniczy strona polska, są obecnie w trakcie przygotowania. 

Pracują nad nimi międzynarodowe grupy robocze, w skład których wchodzą przedstawiciele 

administracji rządowej i samorządów z państw zaangażowanych we współpracę. Projekty 

dokumentów są też przedmiotem konsultacji społecznych. Rozpoczęcie realizacji programów 

powinno nastąpić w 2015 roku, po ich przyjęciu przez Komisję Europejską. 

 

Podstawową, niezmienną zasadą dla beneficjentów chcących realizować projekt jest 

znalezienie zagranicznego partnera zainteresowanego współpracą. W przypadku, gdy 

wnioskodawca ma pomysł na przedsięwzięcie, ale nie odnalazł chętnego do udziału z innego 

kraju, pomocą może służyć Wspólny Sekretariat danego programu, a w przypadku 

programów transnarodowych i międzyregionalnego – krajowe punkty kontaktowe. 

 

Beneficjentami programów mogą być, jak w poprzednich edycjach programów, jednostki 

samorządu terytorialnego oraz ich związki i stowarzyszenia. Programy skierowane są także 

do jednostek administracji ustanowionych przez państwo lub samorząd w celu zapewnienia 

usług publicznych – m.in. placówek medycznych, edukacyjnych, kulturalnych, policji i straży 

pożarnej, parków ochrony przyrody. 

Inną ważną grupę stanowią organizacje pozarządowe i działające non-profit, a także szkoły 

wyższe, ośrodki akademickie i uczelnie oraz instytucje promujące zrównoważony rozwój, 

innowacyjność i przedsiębiorczość. Dodatkowo, w przypadku programów transnarodowych – 

Region Morza Bałtyckiego oraz Europa Środkowa – dofinansowanie będą mogły uzyskać 

również podmioty prywatne. 

 

                                                           
15

 http://www.polskawschodnia.gov.pl/PoradnikBeneficjenta/Strony/poradnik_b_.aspx 
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Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014+
16

 

WRPO 2014+ jest programem dwufunduszowym, którego zakres interwencji będzie 

finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w prawie 72 procentach, tj. 

1760,9 mln euro) oraz, co jest istotną zmianą w porównaniu do poprzedniej perspektywy,  

z Europejskiego Funduszu Społecznego (w 28 procentach, tj. 689,2 mln euro). 

Składowymi budżetu WRPO 2014+ będą także środki krajowe, publiczne i prywatne, 

współfinansujące poszczególne projekty. Szacuje się, że zaangażowanie środków krajowych 

w realizację Programu może wynieść łącznie ok. 450 mln euro, czyli łączny budżet Programu 

przekroczy kwotę 2,9 mld euro. 

 

Cele Programu będą realizowane w ramach dziewięciu „merytorycznych osi priorytetowych” 

(plus oś dziesiąta – Pomoc techniczna, która zapewni środki na wsparcie sprawnego systemu 

zarządzania i wdrażania Programu). W ramach tych osi priorytetowych uwzględniono 30 

Priorytetów Inwestycyjnych spośród określonych w rozporządzeniach PE i Rady (UE) 

dotyczących EFRR i EFS, tożsamych w WRPO 2014+ z działaniami. 

 

Znaczna część interwencji EFRR (467,9 mln euro) przeznaczona zostanie na realizację 

działań związanych ze wsparciem przedsiębiorczości, badań i rozwoju oraz transferu 

innowacji, co jest zgodne z celami rozwojowymi polityki spójności Unii Europejskiej. Innym 

obszarem wsparcia Programu (60,0 mln euro), będą technologie informacyjno-komunikacyjne 

(TIK). Działania w tym obszarze służyć mają wzmocnieniu stosowania TIK, w szczególności 

w takich dziedzinach jak edukacja, administracja, kultura, włączenie społeczne, czy zdrowie. 

 

Istotnym polem interwencji WRPO 2014+ (353,5 mln euro EFRR) będą działania 

poprawiające sytuację w zakresie energii, zmierzające do zmniejszenia emisyjności 

gospodarki. Wsparte będą strategie niskoemisyjne, w szczególności w miastach regionu. 

Przewidziano między innymi dofinansowanie instalacji służących do produkcji energii ze 

źródeł odnawialnych (OZE) wraz z ich przyłączanie do ogólnokrajowej sieci 

elektroenergetycznej. Działania w tym zakresie dotyczyć będą także m.in. wyposażenia 

transportu publicznego w niskoemisyjny tabor, inwestycji przyczyniających się do 

ograniczania ruchu drogowego w centrach miast, czy budowy ścieżek rowerowych. 

 

Znaczna część środków (204,0 mln euro) zostanie przeznaczona na przedsięwzięcia 

zmierzające do poprawy środowiska przyrodniczego Wielkopolski. W tym zakresie WRPO 

                                                           
16

 http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/index.php/perspektywa-2014-2020/dokumenty-regionalne/projekt-wrpo-

2014 

file:///C:/Users/Wydzia%C5%82%20Promocji/Downloads/RPO%202.0-10%2005.13.pdf 
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2014+ wspierać będzie głównie gospodarkę wodno-ściekową, gospodarkę odpadami 

i ochronę różnorodności biologicznej oraz ochronę dóbr kultury. 

 

Zwiększeniu spójności komunikacyjnej Wielkopolski mają służyć projekty wspierające 

rozwój transportu drogowego i kolejowego, na które zamierza się przeznaczyć 414 mln euro 

EFRR. Realizowane będą przedsięwzięcia głównie na drogach wojewódzkich, a także – 

w ograniczonym zakresie – na drogach lokalnych, W zakresie transportu kolejowego z kolei 

planuje się dalszą modernizację i rehabilitację linii kolejowych o istotnym znaczeniu dla 

systemu regionalnych przewozów pasażerskich w Wielkopolsce. Modernizowane będą także 

obiekty dworcowe. Ponadto, planowany jest zakup jednostek taboru kolejowego dla 

regionalnych przewozów pasażerskich. 

 

W WRPO 2014+ zarezerwowano także pieniądze na rozwój infrastruktury dla kapitału 

ludzkiego (261,6 mln euro). Na wsparcie mogą liczyć przede wszystkim przedsięwzięcia  

z zakresu infrastruktury ochrony zdrowia (w tym priorytetowe dla Wielkopolski 

przedsięwzięcie związane z budową szpitala dziecięcego w Poznaniu), infrastruktury 

społecznej oraz infrastruktury edukacyjnej w tym np. budowy przedszkoli, szkół czy 

żłobków. W powiązaniu z działaniami EFS będą także realizowane przedsięwzięcia 

wynikające z kompleksowych programów rewitalizacji zdegradowanych fizycznie, społecznie 

i gospodarczo obszarów wymagających odnowy czy restrukturyzacji, ze szczególnym 

uwzględnieniem rozwiązywania problemów społecznych. 

 

Z Europejskiego Funduszu Społecznego pieniądze przeznaczone zostaną natomiast na 

działania zmierzające do rozwoju zasobów ludzkich. W celu zwiększenia zatrudnienia osób 

bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo pomoc w ramach Programu 

zostanie skierowana kwota 265 mln euro na takie formy, jak aktywne poszukiwanie pracy, 

podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych, zdobywanie doświadczenia 

zawodowego oraz promocja mobilności przestrzennej. 

 

Interwencja mająca realizować cele związane z włączeniem społecznym (197,3 mln euro) 

obejmie przede wszystkim działania służące zapobieganiu wykluczeniu społecznemu oraz 

zapewniające równy dostęp do zatrudnienia osobom i grupom społecznym doświadczającym 

dyskryminacji na rynku pracy (np. niepełnosprawni, bezdomni, osoby o niskich 

kwalifikacjach), poprzez m.in. rozwijanie form aktywnej integracji, czy wspieranie 

zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej. 

 

Wspierane będą również działania edukacyjne (156,3 mln euro). Szczególny nacisk położony 

zostanie na rozwój kwalifikacji zawodowych oraz różnych form kształcenia ustawicznego. 



          

18 | S t r o n a  

 

BIULETYN  12/2014  

Punkt Informacji Europejskiej   

EUROPE  DIRECT -  POZNAŃ      
 

Wsparcie będzie udzielane także na rzecz upowszechnienia edukacji przedszkolnej 

(szczególnie na obszarach wiejskich) oraz modernizacji kształcenia zawodowego i jego 

lepszego dostosowania do potrzeb rynku pracy
17

. 

 

Erasmus +   

Program Erasmus+ 
18

 wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy:  

„Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, 

Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz pięć 

innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Po raz pierwszy w historii programów 

edukacyjnych Unii Europejskiej, wspierane będą również inicjatywy związane ze sportem. 

Realizacja programu zaplanowana jest na siedem lat, czyli do roku 2020. 

 

Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających 

w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Odpowiadając na wyzwania 

nakreślone przez dokumenty strategiczne europejskiej polityki (przede wszystkim strategię 

Europa 2020), program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz 

zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń  

i wspierania młodzieży. 

W swoich założeniach Program Erasmus+ nie różni się zasadniczo od zakończonego właśnie 

programu „Uczenie się przez całe życie”. Największy nacisk w nowym programie został 

położony na edukację formalną i pozaformalną służącą rozwijaniu umiejętności uczniów, 

nauczycieli i pracowników oraz poprawy ich sytuacji na rynku pracy. 

 

W praktyce program Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach 

edukacyjnych (np. podjęcia studiów, odbycia praktyki, szkoleń lub zaangażowania się  

w wolontariat) uczniów, studentów, kadry edukacyjnej i pracowników młodzieżowych oraz 

wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, 

przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit  na rzecz wzmacniania innowacyjności 

i budowania wiedzy. 

W programie podkreśla się szczególnie znaczenie współpracy międzysektorowej (różne 

sektory edukacji, instytucje na różnym szczeblu i o różnym profilu) i wzmacnianie efektu 

synergii pomiędzy sektorami edukacji a środowiskiem pracy. 

 

Działania w obrębie sportu mają przede wszystkim wspierać inicjatywy mające na celu 

zwalczanie przemocy, dyskryminacji i dopingu. Na dofinansowanie będą mogły liczyć 

również międzynarodowe imprezy sportowe typu non-profit. 

                                                           
17

 http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/3064/negocjacje-wrpo-na-lata-2014.html 
18

http://www.erasmus.org.pl/ 
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Siedmioletni budżet programu wynosi 14.7 mld EUR, co stanowi 40% wzrost w stosunku do 

poprzedniej edycji programów unijnych w dziedzinie edukacji. Z możliwości programu 

będzie mogło skorzystać ponad 4 miliony młodych ludzi – studentów i dorosłych – 

zdobywając doświadczenie zawodowe, studiując szkoląc się lub odbywając wolontariat za 

granicą. Przewidziany budżet programu Erasmus+ na rok 2014 wyniesie 1,8 mld EUR,  

w tym 102 mln EUR zostało przeznaczone na działanie programu w Polsce. 

 

Struktura programu Erasmus+ została uproszczona w stosunku do poprzedniej edycji 

programów i obejmuje trzy główne typy działań: 

 Akcja 1: mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach edukacyjnych), 

 Akcja 2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, 

 Akcja 3: wsparcie reform w obszarze edukacji. 

oraz 2 rodzaje działań „specjalnych” zarządzanych centralnie: Jean Monnet i Sport. 

 

Akcje 1. i 2. są akcjami zdecentralizowanymi i będą prowadzone przez Narodowe Agencje, 

natomiast działania w ramach akcji 3. są działaniami zcentralizowanymi i są zarządzane przez 

Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA)  

w Brukseli. 

 

W programie Erasmus+ mogą uczestniczyć następujące państwa: 

 28 państw członkowskich Unii Europejskiej, 

 państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia; 

 państwa kandydujące do UE: Turcja, była jugosłowiańska republika Macedonii; 

 

Przy wdrażaniu programu Erasmus+ Komisja Europejska współpracuje z Agencją 

Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego w Brukseli oraz Agencjami 

Narodowymi w poszczególnych krajach. W Polsce funkcję Narodowej Agencji Programu 

Erasmus+ pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie. 

 

Kreatywna Europa 

Kreatywna Europa
19

 to nowy program Unii Europejskiej oferujący wsparcie finansowe dla 

sektorów audiowizualnych, kultury i kreatywnych. Program ten realizowany w latach 2014-

2020 i zawiera trzy komponenty: MEDIA, KULTURA i część międzysektorową z nowym 

instrumentem finansowym od 2016 r. Nowe priorytety, które pojawiają się w Kreatywnej 
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 http://www.kreatywna-europa.eu/ 

http://www.program-kultura.eu/aktualnosci/423-program-kreatywna-europa 

http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/srodki-europejskie/przyszlosc-programow-   

europejskich/kreatywna-europa-ndash-program-na-lata-2014-20.php 
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Europie wynikają z analizy sytuacji sektorów kultury w Europie i problemów, jakie 

napotykają europejscy artyści. Są to przede wszystkim: budowanie kompetencji sektorów 

kultury i kreatywnych do skutecznego działania na poziomie ponadnarodowym oraz 

strategiczne budowanie i rozwój publiczności dla odbioru europejskich dzieł i zwiększanie 

dostępu do kultury. 

 

Komponent Kultura jest częścią programu Kreatywna Europa. Jego celem jest promocja 

europejskiej kultury i sztuki, zwiększanie mobilności artystów i dzieł europejskich, 

budowanie współpracy kulturalnej na poziomie ponadnarodowym, rozwijanie europejskiej 

publiczności oraz dostosowywanie sektorów kultury i kreatywnych do technologii cyfrowych 

i wdrażania innowacji. 

W ramach komponentu Kultura można ubiegać się o dofinansowanie w ramach czterech 

obszarów grantowych: 

 Projekty współpracy europejskiej, 

 Sieci współpracy, 

 Platformy europejskie, 

 Tłumaczenia literackie
20

. 

Z kolei komponent MEDIA skierowany jest do producentów filmów i gier komputerowych, 

dystrybutorów, agentów sprzedaży, organizatorów szkoleń, festiwali filmowych, targów 

branżowych, wydarzeń budujących i rozwijających widownię filmów europejskich 

oraz projektów współpracy między inicjatywami edukacyjnymi, twórców platform 

internetowych przeznaczonych dla profesjonalistów z branży audiowizualnej, kin 

promujących filmy europejskie. Jego celem jest wsparcie i promocja europejskiej kultury 

audiowizualnej, zwiększenie cyrkulacji dzieł europejskich, profesjonalizacja sektora 

audiowizualnego oraz pomoc w stawieniu czoła wyzwaniom rewolucji cyfrowej 

i globalizacji. 

Komponent dla: 

 Producentów audiowizualnych, 

 Dystrybutorów, 

 Organizatorów targów filmowych, festiwali, szkoleń, 

 Dla twórców inicjatyw/organizatorów wydarzeń budujących i rozwijających 

widownię, 

 Funduszy koprodukcyjnych, 

 Sieci kin
21

. 
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 http://kreatywna-europa.eu/kultura/ 
21

 http://kreatywna-europa.eu/media/ 
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Program Europa dla Obywateli 2014-2020 

Cele Programu Europa dla Obywateli
22

 (2014-2020): 

 przyczynianie  się do lepszego zrozumienia historii i różnorodności Unii Europejskiej 

przez jej obywateli; 

 wspieranie obywatelstwa europejskiego oraz poprawa warunków dla społecznego 

i demokratycznego zaangażowania na poziomie Unii; 

 wzrost świadomości obywatelskiej w zakresie pamięci o przeszłości, wspólnej historii 

i wartościach; 

 zachęcanie  do demokratycznego uczestnictwa obywateli na szczeblu UE, rozwijanie 

ich wiedzy na temat procesu kształtowania polityki Unii i promowanie możliwości 

społecznego zaangażowania i międzykulturowego dialogu oraz  wolontariatu w skali 

całej UE; 

Obszary dofinansowania  

 Pamięć europejska - wsparcie działań zachęcających do refleksji na temat europejskiej 

różnorodności kulturowej i wspólnych wartości (w tym przyczyny totalitarnych 

reżimów w historii nowożytnej Europy – w szczególności nazizmu, które 

doprowadziły do Holokaustu, faszyzmu, stalinizmu i totalitarnych reżimów 

komunistycznych).  

Wnioski mogą składać przedstawiciele władz lokalnych, organizacje pozarządowe, 

instytuty badawcze itp. na dofinansowanie różnorodnych działań realizowanych na 

poziomie ponadnarodowym  lub o wyraźnym wymiarze europejskim (badania, 

wystawy, debaty publiczne, edukacja nieformalna  itp. ) angażujących obywateli z 

różnych grup docelowych.  

 Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie  -  wsparcie 

obywatelstwa europejskiego i poprawy warunków dla obywatelskiego 

i demokratycznego uczestnictwa na poziomie UE; projekty zachęcające do 

demokratycznego uczestnictwa obywateli na szczeblu Unii oraz wspierające realne 

uczestnictwo w procesie decyzyjnym UE; inicjatywy rozwijające możliwości 

wzajemnego zrozumienia, uczenia się międzykulturowego, solidarności, społecznego 

zaangażowania i wolontariatu na szczeblu UE . 

 Partnerstwo miast – projekty skupiające obywateli z miast partnerskich, mobilizacja 

obywateli na poziomie lokalnym i UE w celu omówienia konkretnych problemów. 
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http://www.europadlaobywateli.pl/ 

http://www.europadlaobywateli.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=146&Itemid=78 

http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/srodki-europejskie/przyszlosc-programow-

europejskich/europa-dla-obywateli-ndash-edycja-2014-20.php 

http://www.pomorskie-eu.pl/pl/program-europa-dla-obywateli-2014-2020,ps,105.html 

http://eu.ngo.pl/x/508543 
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 Sieci miast - dofinansowanie dla gmin i stowarzyszeń pracujących razem  

w perspektywie długoterminowej, pragnących rozwijać sieci miast, aby ich 

współpraca była bardziej zrównoważona. 

 Projekty społeczeństwa obywatelskiego - projekty skupiające obywateli do realizacji 

działań bezpośrednio związanych z polityką UE, umożliwiające bezpośrednie 

uczestnictwo w procesie tworzenia polityki. Dofinansowane działania mogą 

obejmować: promowanie społecznego zaangażowania i solidarności, zbieranie opinii, 

wolontariat. 

 

Horyzont 2020   

Program Ramowy na lata 2014-2020 - "Horizon 2020 - The EU Framework Programme for 

Research and Innovation" (polski odpowiednik: HORYZONT 2020 - Europejski Program 

Ramowy w Zakresie Badań Naukowych i Innowacji). 

Nazwa nowego Programu Ramowego została wybrana w specjalnie zorganizowanym przez 

Komisję Europejską konkursie internetowym. Z ponad 1 600 nadesłanych propozycji 

wybrano tę, której współautorkami były Czeszka Marcela Endlova oraz Polka Beata 

Zyngier
23

 

Horyzont 2020  to największy w historii program finansowania badań naukowych i innowacji 

w Unii Europejskiej. Jego budżet w latach 2014-2020 wynosi prawie 80 mld euro. Chodzi  

o stworzenie spójnego systemu finansowania innowacji: od koncepcji naukowej, poprzez etap 

badań, aż po wdrożenie nowych rozwiązań, produktów czy technologii.
24

 

 

Program swoim zakresem obejmuje trzy dotychczas odrębne programy wspierania badań na 

poziomie unijnym. Są to: 

1. 7. Program Ramowy UE w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji; 

2. Dedykowaną innowacyjności część Programu Ramowego na Rzecz Konkurencyjności 

i Innowacji (CIP); 

3. Działania Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT). 

Struktura programu Horyzont 2020 została oparła na trzech zasadniczych, wzajemnie 

wspierających się priorytetach: 

1. Doskonała baza naukowa; 

2. Wiodąca pozycja w przemyśle; 

3. Wyzwania społeczne. 

uzupełnionych przez dodatkowe cele szczegółowe: 

 Upowszechnianie doskonałości i zapewnienie szerszego uczestnictwa; 

 Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa; 
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 http://www.rpkgdansk.pl/horyzont-2020 
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 http://www.nauka.gov.pl/horyzont-2020/ 
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 działania Wspólnego Centrum Badawczego i Europejskiego Instytutu Innowacji 

i Technologii
25

. 

 

W/w nowa struktura programu, wynika z założeń strategii „Europa 2020”: 

1. Doskonałość w nauce (Excellence in science) 

 wsparcie najbardziej utalentowanych i kreatywnych osób i ich zespołów 

prowadzących badania pionierskie najwyższej jakości przez Europejską Radę  

ds. Badań Naukowych (European Research Council), 

 finansowanie wspólnych badań w celu znalezienia nowych i obiecujących obszarów 

badań naukowych i innowacji poprzez wsparcie dla przyszłych i wyłaniających się 

technologii (Future and Emerging Technologies), 

 zapewnienie naukowcom doskonałych szkoleń i możliwości rozwoju kariery 

zawodowej poprzez akcje Marie Skłodowska-Curie, 

 zapewnienie Europie infrastruktury badawczej (w tym e-infrastruktury) dostępnej dla 

wszystkich naukowców w Europie i spoza niej. 

 

2. Wiodąca pozycja w przemyśle (Industrial leadership) 

 przywództwo w KET (Key Enabling Technologies) definiowanych jako: ICT, micro- 

and nanoelektronika, fotonika, nanotechnologie, biotechnologia, zaawansowane 

materiały i zaawansowane technologie produkcji i przetwarzania, technologie 

kosmiczne, 

 dostęp do kapitału wysokiego ryzyka (access to risk finance), 

 zapewnienie wsparcia w całej UE dla rozwoju innowacji w MŚP (innovation in 

SMEs). 

3. Wyzwania społeczne (Societal challenges) 

 zdrowie, zmiany demograficzne, dobrostan (health, demographic change and well-

being), 

 bezpieczeństwo żywności, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, gospodarka morska, 

wody śródlądowe i biogospodarka (Food security, sustainable agriculture and forestry, 

marine and maritime and inland water research, and the bioeconomy), 

 bezpieczna, czysta i wydajna energia (secure, clean and efficient energy), 

 inteligentny, zielony i zintegrowany transport (smart, green and integrated transport), 

 działania na rzecz klimatu, środowisko, efektywne wykorzystanie zasobów 

i surowców (climate action, environment, resource efficiency and raw materials), 
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Założenia Programu Horyzont 2020 przewidują wprowadzenie uproszczeń finansowych 

i administracyjnych realizacji projektów oraz wzmocnienie technicznego i naukowego 

procesu oceny. Do najistotniejszych nowości w programie Horyzont 2020 należą: 

 kwalifikowalność podatku VAT dla instytucji, które nie mogą odzyskać go z własnych 

państwowych systemów fiskalnych, 

 finansowanie kosztów projektów badawczych w 100%, natomiast projektów typu 

„close to market” do 70%, 

 przyspieszenie procedury oceny wniosków, 

 ułatwienie zatrudniania młodych naukowców na uczelniach, 

 zniesienie kart czasu pracy dla pracowników zatrudnionych w projektach w pełnym 

wymiarze etatu, 

 zmniejszenie liczby kontroli i audytów, 

 ujednolicenie reguł dla wszystkich instrumentów programu Horyzont 2020, 

  

Aktualne informacje o programie HORYZONT 2020 są dostępne na stronie: 

http://ec.europa.eu/research/horizon2020 
26
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