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PROGRAMY 2014-2020 
Informacja prasowa, 26 lutego 2015 r. 

Z funduszy polityki spójności realizowanych będzie 6 krajowych programów, w tym jeden ponadregionalny 
dla województw Polski Wschodniej, a także 16 programów regionalnych (RPO) oraz programy Europejskiej 
Współpracy Terytorialnej. Samorządy województw zarządzać będą większą niż obecnie pulą środków – 
niemal 40 proc., wobec 25 proc. w latach 2007-2013. 

PROGRAM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 – alokacja ok. 115 mld zł (27,41 mld euro) 

W największym pod względem alokacji programie na lata 2014-2020, podobnie jak w jego poprzedniku, 
dostępne będą największe fundusze wzmacniające zrównoważony rozwój kraju. Zostaną przeznaczone m.in. 
na wsparcie gospodarki niskoemisyjnej, ochronę środowiska, w tym przeciwdziałanie i adaptację do zmian 
klimatu, transport, bezpieczeństwo energetyczne, ochronę zdrowia i kulturę. Na znaczeniu zyskają także 
energetyka i służba zdrowia, szczególnie systemy ratownictwa medycznego. Większy niż obecnie nacisk 
położymy na redukcję emisji oraz wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z dostępnych zasobów, przez 
co sprzyjającej środowisku i jednocześnie bardziej konkurencyjnej. Beneficjentami PO IiŚ będą zarówno 
podmioty publiczne, w tym jednostki samorządu terytorialnego, jak i przedsiębiorstwa. 

 Rozbudowa dróg krajowych i kolei w sieci TEN-T i poza nią. 

 Drogi krajowe w miastach, obwodnice i trasy wylotowe. 

 Ekologiczny transport miejski – tabor szynowy, trolejbusowy i autobusowy, kolej aglomeracyjna. 

 Lepsza infrastruktura śródlądowa i portowa. 

 Nowoczesne szpitale ponadregionalne i laboratoria medyczne, w tym diagnostyka chorób aktywności 
zawodowej. 

 Ratownictwo medyczne: nowe oddziały ratunkowe w szpitalach, lotniska lub lądowiska, bazy 
lotniczego pogotowia ratunkowego. 

 Odnawialne źródła energii – elektrownie wodne, wiatrowe, biopaliwa. 

 Energooszczędna gospodarka w miastach i przedsiębiorstwach, w tym kompleksowa 
termomodernizacja budynków. 

 Rozbudowa i modernizacja przesyłania, magazynowania i dystrybucji gazu ziemnego. 

 Rozbudowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków. 

 Zmniejszanie ryzyka powodzi i suszy. 

 Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego i zasobów kultury. 

PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ – alokacja ok. 36 mld zł (8,61 mld euro) 

PO IR jest drugim pod względem budżetu programem na lata 2014-2020 i największym w Unii Europejskiej 
programem finansujący badania, rozwój oraz innowacje. Najważniejszym jego założeniem jest dofinansowanie 
projektów badawczo-rozwojowych prowadzonych przez przedsiębiorców – samodzielnie lub we współpracy 
z sektorem nauki – oraz wdrożenia ich wyników na rynek. Program pomoże skutecznie przekształcić pomysły 
w innowacyjne produkty, usługi i technologie, czyli przejść „od pomysłu do rynku”. Z jego funduszy wsparcie 
otrzymają także przedsiębiorcy chcący rozwijać swoją działalności poza granicami Polski oraz korzystający 
z usług instytucji otoczenia biznesu. Część środków zostanie przeznaczona na podniesienie pozycji polskiej 
nauki na arenie międzynarodowej. Finansowane będą głównie przedsięwzięcia wpisujące się w tzw. 
inteligentne specjalizacje, tj. wybrane dziedziny gospodarki i nauki, stanowiące potencjał rozwojowy kraju 
i regionów. 

 Współpraca biznesu i nauki. 

 Wsparcie przedsiębiorstw w ich działalności badawczej, rozwojowej i innowacyjnej, w tym bony dla 
przedsiębiorców. 

 Wsparcie badań o wysokim, międzynarodowym potencjale. 

 Innowacyjne technologie w ochronie środowiska. 
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 Wsparcie w zakresie internacjonalizacji krajowych klastrów 
kluczowych. 
 

 Wsparcie firm korzystających z usług instytucji otoczenia biznesu. 

 Coraz większy udział środków zwrotnych – lepszy dostęp do rynku kapitałowego dla małych i średnich 
przedsiębiorstw. 

 Wsparcie kierowane tam, gdzie potencjał rozwojowy jest najwyższy (inteligentne specjalizacje). 

PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ – alokacja ok. 19 mld zł (4,69 mld euro) 

PO WER powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, 
adaptacyjności, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Wspierane będą też innowacje 
społeczne i współpraca ponadnarodowa w wymienionych dziedzinach. W programie, oprócz środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego, będą dostępne także fundusze Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób 
młodych. Wsparcie PO WER uzupełni działania na poziomie regionalnym w ramach RPO, z których 
bezpośrednią pomoc uzyskają osoby pozostające bez pracy, wykluczone bądź zagrożone wykluczeniem 
społecznym, czy też chcące podnieść swoje kwalifikacje.  

 Pomoc osobom młodym: 

 w podjęciu zatrudnienia (np. staże, praktyki zawodowe, szkolenia, dopłaty dla firm na zatrudnienie 
osób młodych), 

 wsparcie przedsiębiorczości osób młodych (dotacje na założenie własnej firmy). 

 Kształcenie studentów i doktorantów: 

 realizacja studiów we współpracy z pracodawcami, 

 rozwój kompetencji kluczowych, najważniejszych z punktu widzenia pracodawców, rozszerzanie 
oferty studiów w językach obcych. 

 Reformy w obszarze zatrudnienia, pomocy społecznej i edukacji. 

 Indywidualizacja pomocy dla osób bezrobotnych. 

 Szerszy wachlarz usług zdrowotnych (np. standardy usług opieki dla osób starszych). 

 Modernizacja programów nauczania – np. w zakresie wykorzystania ICT oraz kompetencji technicznych 
i ścisłych. 

 Lepsze warunki do prowadzenia działalności gospodarczej – uproszczenia prawa, usprawnienia 
w sądach gospodarczych, lepsze usługi publiczne dla firm. 

PROGRAM POLSKA CYFROWA – alokacja ok. 9 mld zł (2,17 mld euro) 

To nowy program, skupiający się wyłącznie na obszarze cyfryzacji i technologii informacyjno-komunikacyjnych. 
Ma wzmocnić cyfrowe fundamenty dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju. Jego celem jest zapewnienie 
powszechnego dostępu do szybkiego internetu, nowoczesnych i przyjaznych e-usług publicznych oraz rozwoju 
cyfrowych umiejętności społeczeństwa. Odbiorcami wsparcia będą przede wszystkim przedsiębiorstwa 
telekomunikacyjne, administracja publiczna i samorządy, organizacje pozarządowe, instytucje kultury, 
jednostki naukowe. 

 Dostęp do szybkiego Internetu: 

 do 2020 r. mieszkańcy Polski będą mieć dostęp do internetu o przepustowości co najmniej 30 
Mb/s, 

 zakładamy, że ponad 2 mln osób, głównie mieszkańców obszarów wiejskich i małych miast, uzyska 
możliwość dostępu do szybkiego internetu. 

 Sprawy administracyjne dostępne dla każdego online: 

 planujemy do 2023 r. wdrożenie nowych e-usług publicznych dla obywateli oraz przedsiębiorców, 

 możliwość korzystania z usług elektronicznej administracji w dowolnym miejscu i o dowolnym 
czasie, 

 dostęp do elektronicznych usług z zakresu zdrowia, edukacji, zamówień publicznych,  sądownictwa 
itp. 
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 Większy dostęp do zasobów dziedzictwa kulturowego czy nauki poprzez upublicznienie wybranych 
zbiorów w Internecie. 

 Zachęcenie ludzi do korzystania z Internetu: 

 zakładamy, że wsparcie z zakresu rozwoju cyfrowych umiejętności zostanie skierowane do 
mieszkańców ponad tysiąca gmin w całym kraju, głównie na obszarach wiejskich i małych miast; 

 przyjmujemy, że ponad 400 tys. osób nabędzie kompetencje, które pozwolą im na świadome 
korzystać z treści dostępnych w internecie oraz dostępnych nowoczesnych e-usług publicznych. 

 Większa konkurencyjność rynku telekomunikacyjnego. 

 Nowa jakość funkcjonowania nowoczesnej administracji publicznej. 

PROGRAM POLSKA WSCHODNIA – alokacja ok. 8,4 mld zł (2 mld euro) 

Jest dodatkowym instrumentem wsparcia rozwoju gospodarczego i społecznego dla 5 województw Polski 
Wschodniej. Podejmowane w ramach programu działania, przyczynią się do trwałego zdynamizowania 
procesów rozwojowych makroregionu, wzmocnienia jego konkurencyjności i atrakcyjności, a w konsekwencji 
do zwiększenia zamożności jego mieszkańców i poprawy jakości ich życia. Najważniejsze cele programu to 
wzrost konkurencyjności i innowacyjności firm działających w Polsce Wschodniej, rozwój połączeń drogowych 
miast wojewódzkich z otaczającymi je obszarami, a także większe wykorzystanie transportu miejskiego oraz 
dostępność makroregionu w zakresie infrastruktury kolejowej. 

 Powstawanie innowacyjnych przedsiębiorstw typu start-up. 

 Rozwój międzynarodowej działalności małych i średnich firm. 

 Wsparcie firm w zakresie tworzenia innowacyjnych produktów lub usług oraz ponadregionalnych 
produktów turystycznych.  

 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez umiejętne zarządzanie wzornictwem.  

 Inwestycje w zakresie infrastruktury  drogowej i kolejowej 

 Wsparcie ekologicznych zintegrowanych sieci transportu miejskiego. 

PROGRAMY EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ – alokacja programów, w których uczestniczy 
Polska to ok. 6,75 mld zł (ok. 1,68 mld euro) 

Programy EWT mają charakter międzynarodowy. Wszystkie projekty realizowane są wspólnie przez 
beneficjentów z co najmniej dwóch państw. Polska będzie uczestniczyć w 7 programach transgranicznych 
(Południowy Bałtyk, Polska-Saksonia, Polska-Słowacja, Czechy-Polska, Brandenburgia-Polska, Meklemburgia-
Pomorze Przednie-Brandenburgia-Polska, Litwa-Polska), 2 transnarodowych (Europa Środkowa, Region Morza 
Bałtyckiego) oraz w programie międzyregionalnym (Interreg Europa).  

W programach nie wyróżnia się środków zarezerwowanych dla instytucji z poszczególnych krajów. Łączna 
kwota, jaką wykorzystają polscy beneficjenci, zależeć będzie od ich aktywności. 

Programy transgraniczne służą przede wszystkim budowaniu więzi łączących społeczności po obu stronach 
granicy. Ich realizacja służy wzmocnieniu współpracy w zakresie ochrony środowiska, rozbudowy 
infrastruktury, wymiany kulturalnej, czy wzajemnych kontaktów młodzieży. Programy transnarodowe  
umożliwiają współpracę w ramach określonych obszarów geograficznych i pozwalają przezwyciężać wyzwania 
o znaczeniu ponadregionalnym oraz lepiej wykorzystywać potencjał współpracujących regionów. Program 
międzyregionalny pozwala instytucjom z całej Europy współpracować nad wybraną dziedziną polityki 
regionalnej.  
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PROGRAM POMOC TECHNICZNA – alokacja ok. 2,9 mld zł (ok. 700 mln euro) 

Zapewni efektywne funkcjonowanie systemu wdrażania środków unijnych w Polsce. Jego fundusze będą 
wspierać instytucje w wykonywaniu obowiązków nałożonych przez nowe przepisy unijne obszarze m.in. 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Prowadzone będą też działania edukacyjne, szkoleniowe oraz 
promocyjne skierowane do beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Funduszy Europejskich. 

REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE – alokacja ok. 132 mld zł (31,3 mld euro)  

Zwiększanie konkurencyjności województw oraz poprawa jakości życia ich mieszkańców poprzez 
wykorzystanie potencjałów regionalnych i niwelowanie barier rozwojowych, to główny cel programów, które 
tak jak w mijającej perspektywie, będą zarządzane przez poszczególne Urzędy Marszałkowskie. Nacisk 
położony będzie przede wszystkim na wspieranie przedsiębiorczości, edukacji, zatrudnienia i włączenia 
społecznego, technologii informacyjno-komunikacyjnych, infrastruktury ochrony środowiska, energetyki oraz 
transportu, co również znajdzie swoje odzwierciedlenie w regionalnych inteligentnych specjalizacjach. 

Budżet wszystkich 16 RPO wynosi ok. 31,3 mld euro. Jest to niemal 40% (wzrost z ok. 25%) wszystkich środków 
na lata 2014-2020. Finansowane będą ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
i Europejskiego Funduszu Społecznego. To nowość w porównaniu z perspektywą 2007-2013. Takie rozwiązanie 
zwiększy komplementarność i efektywność podejmowanych działań, nastąpi także ściślejsze powiązanie 
projektów infrastrukturalnych i „miękkich”. 
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