FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA POLSKI
W PERSPEKTYWIE 2014-2020 –
PROGRAMY KRAJOWE
Perspektywa finansowa 2007-2013 dobiega końca. Poszczególne programy operacyjne
poddawane są weryfikacji i analizom, w tym w szczególności związanym z poziomem
osiągniętych efektów, jak również ich oddziaływania na wzrost konkurencyjności
i innowacyjności polskiej gospodarki w ujęciu międzynarodowym. Moment ten
związany jest także z wyciąganiem istotnych wniosków, które skutkują konkretnymi
zapisami w nowych, przygotowywanych i konsultowanych obecnie programach.
Dotacje unijne dostępne w perspektywie 2014–2020 będą dystrybuowane
na zmienionych zasadach. Odnosi się to nie tylko do kwestii formy finansowania, gdzie
na znaczeniu zyskają instrumenty pomocy zwrotnej, ale również rodzaju przedsięwzięć,
jakie będą mogły być wspierane – z ograniczaniem dotowania klasycznych inwestycji na
rzecz wspierania badań i rozwoju. W nowej perspektywie finansowane będą
innowacyjne pomysły w innowacyjnych przedsiębiorstwach. Jest to myśl przewodnia
procesu, jak najbardziej efektywnego wykorzystania dostępnych środków. Jednym
z celów nowej perspektywy jest przygotowanie podmiotów do aktywnego udziału
w procesie kreowania innowacyjności i konkurencyjności gospodarki Europy na tle
świata.
Z otrzymanych 82,5 mld euro z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020, Polska
zamierza przeznaczyć środki na m.in.:








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)
włączenie społeczne i aktywizację zawodową.
zieloną energię.

Znacznie więcej pieniędzy, bo aż ponad 31 mld euro, zostanie zdecentralizowanych –
zostaną przeznaczone na regiony (udział w ogólnym budżecie zwiększy się z obecnych
25 % do 40 %).
W perspektywie tej zaplanowanych zostało sześć programów krajowych:
 Infrastruktura i Środowisko 27 513,9 mln euro
 Inteligentny Rozwój 8 614,1 mln euro
 Wiedza Edukacja Rozwój 4 419,3 mln euro
 Polska Cyfrowa 2 255,6 mln euro
 Polska Wschodnia 2 117,2 mln euro
 Pomoc Techniczna 700,1 mln euro
oraz programy regionalne województw.
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Podział środków (w mln euro) na
programy krajowe
2 117,20
2 255,60

700,1

1. Infrastruktura i Środowisko

4 419,30

2. Inteligentny Rozwój
3. Wiedza Edukacja Rozwój

8 614,10

27 513,90

4. Polska Cyfrowa
5. Polska Wschodnia
6. Pomoc Techniczna
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DOTACJE UNIJNE/POŻYCZKI UNIJNE W RAMACH PROGRAMU
OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO, 2014-2020
(PO IŚ)
Cel główny: Wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej
środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej.
Wyznaczony cel głowny PO I wynika z jednego z priorytetow trategii Europa 2020.
Akcent zostanie położony na wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej
z zasobów, przez co przyjaznej środowisku i jednocześnie bardziej konkurencyjnej
ekonomicznie. Dzięki zachowanej w ten sposób równowadze oraz wzajemnym
uzupełnianiu się działań inwestycyjnych związanych z infrastrukturą oraz wsparciu,
skierowanemu do wybranych obszarów gospodarki, program będzie skutecznie
realizował założenia unijnej strategii.
OSIE PRIORYTETOWE:
OŚ I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki
Cel: Wspieranie przejscia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach
Wsparcie planuje się skierować na realizację projektów, dotyczących:
 produkcji, dystrybucji oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
np. budowa, rozbudowa farm wiatrowych, instalacji na biomasę bądź biogaz;
 poprawy
efektywności
energetycznej
w
sektorze
publicznym
i mieszkaniowym;
 rozwoju i wdrażania inteligentnych systemów dystrybucji, np. budowa sieci
dystrybucyjnych średniego i niskiego napięcia.
Potencjalni beneficjenci:
 organy władzy publicznej, w tym administracji rządowej oraz podległe jej
organy i jednostki organizacyjne
 jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki
organizacyjne
 organizacje pozarządowe
 przedsiębiorcy
OŚ II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
Cel:
 rozwój infrastruktury w zakresie gospodarki odpadami i wodno-ściekowej
(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)
 zwiększenie możliwości zapobiegania zagrożeniom naturalnym
 wzmocnienie odporności na zagrożenia, związane z negatywnymi efektami
zmian klimatu (np. zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi
zjawiskami pogodowymi, zarządzanie wodami opadowymi, projekty
z zakresu małej retencji oraz systemy zarządzania klęskami żywiołowymi)
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Potencjalni beneficjenci:
 organy władzy publicznej, w tym administracji rządowej oraz podległe jej
organy i jednostki organizacyjne
 jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki
organizacyjne
 organizacje pozarządowe
 przedsiębiorcy
OŚ III: Rozwój infrastruktury transportowej przyjaznej dla środowiska i ważnej w skali
europejskiej
Cel: Poprawa dostępności terytorialnej kraju i zmniejszenia negatywnego
wpływu transportu na stan środowiska naturalnego
Fundusze planuje się skierować na realizację projektów, dotyczących:
 rozwoju drogowej i kolejowej infrastruktury w sieci TEN-T
( ranseuropejska siec transportowa), połączeń kolejowych poza tą siecią
oraz w aglomeracjach
 niskoemisyjny transport miejski, transport śródlądowy, morski
i intermodalny
 poprawa bezpieczeństwa w ruchu lotniczym
Potencjalni beneficjenci:
 jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki
organizacyjne i spółki specjalnego przeznaczenia
 zarządcy infrastruktury służącej transportowi miejskiemu
 przewoźnicy, świadczący usługi w zakresie kolejowego transportu
pasażerskiego w miastach i na ich obszarach funkcjonalnych
 zarządcy infrastruktury kolejowej
 przedsiębiorstwa kolejowych przewozów pasażerskich i towarowych
OŚ IV: Zwiększenie dostępności do transportowej sieci europejskiej
Cel: Poprawa przepustowości infrastruktury drogowej (w tym obwodnice, trasy
wylotowe)
Potencjalni beneficjenci:
 zarządca krajowej infrastruktury drogowej
 jednostki samorządu terytorialnego miast na prawach powiatu oraz ich
jednostki organizacyjne
OŚ V: Poprawa bezpieczeństwa energetycznego
Cel: Rozwój inteligentnej infrastruktury bezpieczeństwa energetycznego
Dotacje planuje się skierować na realizację projektów, dotyczących:
 rozwoju inteligentnych systemów dystrybucji, magazynowania i przesyłu
gazu ziemnego i energii elektrycznej, np. budowa sieci przesyłowych
i dystrybucyjnych gazu ziemnego lub energii elektrycznej
 zwiększenia efektywności energetycznej i bezpieczeństwa dostaw poprzez
integrację rozproszonego wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych
Główni beneficjenci:
 przedsiębiorstwa energetyczne, prowadzące działalność przesyłu,
dystrybucji, magazynowania, regazyfikacji gazu ziemnego
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przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłem i dystrybucją energii
elektrycznej

OŚ VI: Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego
Cel: Inwestycje w ochronę i rozwój dziedzictwa kulturowego oraz zasobów
kultury, np. instytucji kultury, czy też szkół artystycznych.
zczególne miejsce zajmuje tu dziedzictwo kulturowe, zarówno materialne,
jak i niematerialne, które taktowane jest kompleksowo, jako integralny element
szeroko pojętych zasobów, których efektywne wykorzystanie przynosi wymierne
korzyści środowiskowe oraz gospodarcze.
Główni beneficjenci:
 instytucje kultury
 archiwa państwowe
 jednostki samorządu terytorialnego
 szkoły i uczelnie artystyczne, prowadzone i nadzorowane przez Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 kościoły i związki wyznaniowe
 organizacje pozarządowe
 podmioty zarządzające obiektami indywidualnie wpisanymi na Listę
Dziedzictwa UNESCO
OŚ VII: Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
Cele:
 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
Główni beneficjenci:
 podmioty lecznicze, udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie
ratownictwa medycznego
 podmioty lecznicze, utworzone przez ministra lub centralny organ
administracji rządowej, publiczną uczelnię medyczną lub publiczną uczelnię
prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk
medycznych, instytuty badawcze prowadzące badania naukowe i prace
rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych, uczestniczące w systemie
ochrony zdrowia
OŚ VIII: Pomoc techniczna
Cel: Pomoc techniczna dla instytucji realizujących program oraz największych
beneficjentów.
Główni beneficjenci:
 Instytucja Zarządzająca;
 Instytucje Pośredniczące;
 Instytucje Wdrażające;
 Instytucje, którym powierzono zadania w zakresie zarządzania i wdrażania
instrumentu Łącząc Europę;
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Instytucje, którym powierzono zadania w obszarze wdrażania instrumentów
finansowych;
Beneficjenci realizujący projekty kolejowe i drogowe o łącznej wartości
dofinansowania ze środków EFRR lub FS co najmniej 2 mld euro: Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;
w tym również w zakresie realizacji projektów instrumentu Łącząc Europę.
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DOTACJE UNIJNE/POŻYCZKI UNIJNE W RAMACH
PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTY ROZWÓJ, 2014-2020
(PO IR)
Inteligentny rozwój oznacza zwiększenie roli wiedzy i innowacji, jako sił napędowych
naszego przyszłego rozwoju. Wymaga to podniesienia jakości edukacji, poprawy
wyników działalności badawczej, wspierania transferu innowacji i wiedzy w Unii,
pełnego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych, a także zadbania
o to, by innowacyjne pomysły przeradzały się w nowe produkty i usługi, które
przyczyniałyby się do zwiększenia wzrostu, tworzenia nowych miejsc pracy
i rozwiązywania problemów społecznych w Europie i na świecie.
W porównaniu do dotychczas oferowanego wsparcia w obszarze innowacyjności,
w ramach PO IR planuje się położenie większego nacisku na współpracę sektorów
biznesu i nauki. W związku z powyższym, preferowane będą projekty B+R,
charakteryzujące się wysokim potencjałem w zakresie komercjalizacji. W tym
kontekście szczególnie istotne staje się stworzenie mechanizmów angażujących
przedsiębiorstwa w prowadzenie prac B+R, samodzielnie lub wspólnie z jednostkami
naukowymi i innymi przedsiębiorstwami.
Istotna zmiana nastąpi także w zakresie finansowania wdrożeń nowych technologii.
W ramach PO IG etap wdrożenia innowacyjnych rozwiązań wspierany był w formie
dotacyjnej, podczas gdy w PO IR przewiduje się wykorzystanie instrumentów zwrotnych
w finansowaniu tego typu projektów. Wynika to z faktu, iż dalsze etapy opracowania
innowacyjnego rozwiązania (po etapie prac B+R) są obciążone mniejszym ryzykiem
oraz uwarunkowane czynnikami o charakterze rynkowym.
Celem głównym PO IR jest wspieranie innowacyjności i konkurencyjności polskiej
gospodarki, wyrażające się głównie zwiększeniem nakładów na B+R, w szczególności
poprzez:
 wsparcie przedsiębiorstw w obszarach innowacyjności i działalności
badawczo-rozwojowej
 podniesienie jakości i interdyscyplinarności badań naukowych i prac
rozwojowych
 zwiększenie stopnia komercjalizacji oraz umiędzynarodowienia badań
naukowych i prac rozwojowych
Cel ten zostanie osiągnięty przez koncentrację działań programu na:
 wzmacnianie powiązań między nauką i potrzebami rynku oraz
przedsiębiorstwami, w tym wzmacnianie roli inicjatyw klastrowych w celu
budowy tych powiązań,
 rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw,
 wspieranie tworzenia inicjatyw gospodarczych
 podniesienie jakości prac B+R oraz pozycji krajowych jednostek naukowych
w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej,
 wsparcie działań odpowiadających na potrzebę pogodzenia wzrostu
gospodarczego i poprawy wyników ekonomicznych przy jednoczesnym
ograniczeniu wykorzystania zasobów (w tym także energii, wody i surowców
mineralnych) i zmniejszeniu presji na środowisko.
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PO IR jest jednym z programów operacyjnych realizujących cel szczegółowy Umowy
Partnerstwa (UP), dotyczący podniesienia jakości i umiędzynarodowienia badań
naukowych oraz wzrostu wykorzystania ich wyników w gospodarce. Program
koncentruje się na przedsięwzięciach związanych z budową gospodarki opartej
na wiedzy, konkurencyjnego sektora nauki oraz efektywnych instytucji otoczenia
biznesu umożliwiających inteligentny rozwój gospodarczy kraju.
OSIE PRIORYTETOWE:
W ramach osi priorytetowych wspierane są projekty realizowane na terenie całego
kraju z uwzględnieniem specyficznych uwarunkowań dotyczących wspierania innowacji
w przedsiębiorstwach oraz rozwoju potencjału do prowadzenia działalności naukowobadawczej.
OŚ I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe
Cele:
 wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji
 promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje
oraz rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami
badawczo-rozwojowymi
i
instytucjami
szkolnictwa
wyższego,
w szczególności w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii,
innowacji społecznych, ekoinnowacji, aplikacji z dziedziny usług publicznych,
tworzenia sieci, pobudzania popytu, klastrów i otwartych innowacji
ypy beneficjentów:
 przedsiębiorstwa (MŚP oraz duże firmy),
 konsorcja przedsiębiorstw,
 konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych,
 konsorcja przedsiębiorstw i uczelni (w tym spółek celowych uczelni),
 jednostki administracji publicznej, w tym ich jednostki organizacyjne,
lub wyłonione podmioty odpowiadające za realizację działań o charakterze
systemowym.
OŚ II: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Cele:
 wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji
 podnoszenie konkurencyjności MŚP
ypy beneficjentów:
 przedsiębiorstwa,
 koordynatorzy klastrów,
 fundusz funduszy,
 fundusze venture capital,
 sieci aniołów biznesu oraz ich spółki (wehikuły inwestycyjne),
 instytucje otoczenia biznesu, wspierające powstawanie nowych firm
innowacyjnych.
Przewiduje się realizację wsparcia w formie instrumentów finansowych, instrumentów
mieszanych (dotacyjno-zwrotnych) oraz dotacji.
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W wybranych działaniach, realizowanych w II osi PO IR, przewiduje się możliwość
kwalifikowania wydatków na rozwój kadr (w ramach cross financingu).
OŚ III: Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw
Cele:
 wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji
 podnoszenie konkurencyjności MŚP
ypy beneficjentów:
 przedsiębiorstwa,
 konsorcja przedsiębiorstw,
 jednostki naukowe,
 uczelnie,
 instytucje otoczenia biznesu,
 Specjalne Strefy Ekonomiczne,
 koordynatorzy klastrów,
 jednostki administracji publicznej, w tym ich jednostki organizacyjne,
lub wyłonione podmioty odpowiadające za realizację działań o charakterze
systemowym.
Przewiduje się zastosowanie instrumentów bezzwrotnych (dotacje) oraz instrumentów
finansowych. W wybranych instrumentach realizowanych w III osi PO IR przewiduje się
możliwość kwalifikowania wydatków na rozwój kadr (w ramach cross financingu).
OŚ IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego
Cele:
 wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji
 promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje
 rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami
badawczo-rozwojowymi i instytucjami szkolnictwa wyższego
 udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji
 podnoszenie zdolności do tworzenia doskonałości w zakresie badań
i innowacji
 wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności leżących w interesie
Europy
ypy beneficjentów:
 jednostki naukowe i ich konsorcja,
 uczelnie i ich konsorcja,
 naukowcy,
 studenci,
 doktoranci,
 konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych,
 instytucje otoczenia biznesu,
 jednostki administracji publicznej, w tym ich jednostki organizacyjne,
lub wyłonione podmioty odpowiadające za realizację działań o charakterze
systemowym.
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój w ramach nowej perspektywy finansowej
2014-2020 będzie następcą realizowanego w latach 2007-2013 Programu Operacyjnego
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Innowacyjna Gospodarka. Będzie to program, na który kładziony będzie istotny nacisk
z punktu widzenia jego znaczenia dla rozwoju gospodarki, a także wdrażania innowacji
oraz wsparcia dla rozwoju sfery B+R i jej integracji z sektorem przedsiębiorstw.
Program ma służyć pobudzaniu popytu przedsiębiorstw na innowacje i prace badawczorozwojowe, a dzięki temu promować projekty, ukierunkowane na badania naukowe
i rozwój technologiczny, przy jednoczesnym podnoszeniu konkurencyjności sektora
MŚP poprzez promowanie przedsiębiorczości i nowych pomysłów oraz opracowywanie
i wdrażanie nowych modeli biznesowych, także pod kątem internacjonalizacji.
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DOTACJE UNIJNE/POŻYCZKI UNIJNE W RAMACH
PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA CYFROWA (POPC)
Program Polska Cyfrowa jest nowym programem krajowym (w stosunku do poprzedniej
perspektywy finansowej 2007-2013).
Celem głównym programu jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla społecznogospodarczego rozwoju kraju. Zgodnie z Umową Partnerstwa (UP), jako fundamenty te,
przyjęto: powszechny, szeroki dostęp do szybkiego internetu, efektywne i przyjazne
użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych
społeczeństwa. Pierwsze dwa wskazują kierunki poprawy ilości i jakości infrastruktury,
usług i treści. rzeci ma pomóc wykreować popyt dzięki zwiększeniu kompetencji
cyfrowych społeczeństwa oraz eliminacji barier w wykorzystaniu szans, jakie niosą
technologie cyfrowe.
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. Poprawa E-Administracji i otwarty rząd:
 podniesienie jakości i dostępności e-usług publicznych,
 poprawa cyfrowej efektywności funkcjonowania administracji rządowej,
 poprawa dostępności informacji sektora publicznego oraz zasobów
publicznych;
3. Cyfrowa aktywizacja społeczeństwa:
 e-integracja i e-aktywizacja na rzecz zwiększenia aktywności oraz jakości
korzystania z internetu,
 pobudzenie potencjału uzdolnionych programistów dla zwiększenia
zastosowania rozwiązań cyfrowych w gospodarce i administracji.
4. Pomoc techniczna
ad. 1
Wspierane będą:
- działania umożliwiające jak najszerszy dostęp do sieci szerokopasmowych
na obszarach, gdzie nie można zapewnić dostępu do internetu na warunkach
rynkowych,
- projekty w zakresie budowy, rozbudowy lub przebudowy sieci infrastruktury
telekomunikacyjnej, zapewniających głównie szerokopasmowy dostęp
do szybkiego internetu, tj. o parametrach 30 Mb/s i więcej.
Przyjęte rozwiązania technologiczne powinny w przyszłosci umozliwic dalszą
rozbudowę, tj. podnoszenie parametrów przepustowości i przepływności, przy
relatywnie niskim poziomie dodatkowych nakładów.
Główne typy beneficjentów:
• przedsiębiorcy telekomunikacyjni,
• jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia.
ad. 2
Zakres wsparcia dla pierwszego celu szczegółowego:
- wsparcie podmiotów publicznych w tworzeniu i rozwoju nowoczesnych usług
świadczonych drogą elektroniczną, ze szczegolnym uwzględnieniem usług
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-

o wysokim poziomie e-dojrzałości oraz integracji usług na wspólnej platformie
elektronicznych usług administracji publicznej,
wzrost interoperacyjności systemów informatycznych i rejestrów publicznych,
optymalizacja wykorzystania infrastruktury, zapewnienie bezpieczeństwa
systemów teleinformatycznych oraz przechowywania i ochrony danych,
dodatkowo – premiowanie profesjonalnego przygotowania informacji sektora
publicznego do ponownego wykorzystania (np. poprzez udostępnienie interfejsu
dla programistów, tzw. API)

Główne typy beneficjentów:
• jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie
nadzorowane,
• sądy i jednostki prokuratury,
• konsorcja ww. podmiotów z przedsiębiorstwami, organizacjami
pozarządowymi, jednostkami naukowymi lub podmiotami leczniczymi, dla
których podmiotem tworzącym jest minister lub publiczna uczelnia
medyczna.
Zakres wsparcia dla drugiego celu szczegółowego:
- wdrożenie rekomendacji i dobrych praktyk „cyfrowego urzędu” opracowanych
przez MAiC (m.in. polityka bezpieczeństwa teleinformatycznego, przetwarzanie
danych osobowych, upowszechnienie systemów elektronicznego zarządzania
dokumentacją, systemow klasy ERP oraz innych rozwiązan teleinformatycznych,
kwalifikacje kadr I , udostępnianie informacji).
Główne typy beneficjentów:
• jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie
nadzorowane,
• w przypadku urzędów posiadających jednostki terenowe, beneficjentem
aplikującym o wsparcie będzie urząd, natomiast wsparciem objęte mogą być
również podległe mu jednostki terenowe.
Zakres wsparcia dla trzeciego celu szczegółowego:
- zwiększenie dostępności informacji sektora publicznego oraz zasobów kultury
(m.in. udostępnienie informacji on-line za pomocą profesjonalnych narzędzi,
digitalizacja, opisywanie metadanymi, poprawa jakości danych, poprawa
dostępności dla osób niepełnosprawnych zgodnie ze standardami WCAG 2.0,
budowa lub rozbudowa infrastruktury na potrzeby przechowywania
udostępnianych informacji),
- tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje
sektora publicznego.
Główne typy beneficjentów:
• jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie
nadzorowane,
• państwowe lub współprowadzone z MKiDN organizacje kultury,
• archiwa państwowe,
• ogólnokrajowi nadawcy radiowi i telewizyjni,
• jednostki naukowe,
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•
•
•

konsorcja ww. podmiotów z przedsiębiorstwami, organizacjami
pozarządowymi,
organizacje pozarządowe,
przedsiębiorcy.

ad. 3
By umożliwić wszystkim obywatelom korzystanie z rozwoju cyfrowego należy zapewnić
trwałe mechanizmy podnoszenia przez całe życie kompetencji cyfrowych na różnych
poziomach zaawansowania. Kompetencje cyfrowe nalezy w tym przypadku utozsamiac
nie tyle z obsługą komputera i internetu, ale umiejętnoscią praktycznego wykorzystania
w życiu prywatnym i zawodowym możliwości i dóbr, jakie niesie era cyfryzacji.
Interwencja będzie dotyczyć prowadzenia szeroko zakrojonych działań szkoleniowych,
doradczych oraz innych form wsparcia i działań popularyzujących korzystanie
z technologii cyfrowych i aktywne uczestnictwo w kulturze cyfrowej. Działania te
adresowane będą do grup o różnych poziomach kompetencji cyfrowych, ze szczególnym
uwzględnieniem osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w lokalnych
społecznościach. Działania w zakresie e-integracji nakierowane będą na rozwój
podstawowych kompetencji osób z grupy zagrożonej wykluczeniem cyfrowym,
umożliwiające korzystanie z internetu w ogóle, w tym z powszechnych usług
e-administracji, z usług rynkowych oraz pozwalających na dalszy rozwój umiejętności
np. poprzez samokształcenie. Działania skierowane do użytkowników o średnich
kompetencjach cyfrowych, służyć będą ich e-aktywizacji, czyli zwiększeniu aktywnego
i wszechstronnego stosowania nowych technologii, poprawie umiejętności cyfrowych
i jakości korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).
Główne typy beneficjentów:
 jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki i stowarzyszenia
 organizacje pozarządowe i ich partnerstwa
ad. 4
Zaplanowano kompleksowe działania dla instytucji uczestniczących w systemie
wdrażania POPC, tj. instytucji zarządzającej, pośredniczących i wdrażających, które
posłużą wsparciu wykonywanych przez nie funkcji w zakresie: zarządzania, wdrażania,
monitorowania, kontroli, ewaluacji oraz informacji i promocji POPC.
Wysoki poziom studiów informatycznych, względnie duża liczba absolwentów
informatyki, a także spektakularne sukcesy polskich studentów i młodych naukowców
w międzynarodowych zawodach informatycznych stanowią potencjał, którego lepsze
wykorzystanie może przełożyć się na innowacyjny rozwój i szerokie zastosowanie IK
w polskiej gospodarce.
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Źródło: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/konsultacje/Documents/POPCv3_0_5_91213_Prognozy.pdf
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DOTACJE UNIJNE/POŻYCZKI UNIJNE W RAMACH
PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ, 2014-2020
(PO WER 2014-2020)
PO WER stanowi odpowiedź na wyzwania i jednocześnie instrument realizacji trategii
Europa 2020. Program uwzględnia stojące przed Europą długofalowe wyzwania
związane z globalizacją, rozwojem ekonomicznym, jakością polityk publicznych,
zjawiskami demograficznymi, czy inwestycjami w kapitał ludzki.
OSIE PRIORYTETOWE:
OŚ I: Osoby młode na rynku pracy
W ramach osi priorytetowej I na rynku pracy wsparcie będzie kierowane do dwóch
kategorii regionów: mniej rozwiniętych (15 województw z wyjątkiem województwa
mazowieckiego) oraz przejściowych (woj. mazowieckie). W ramach osi realizowane
będzie wsparcie bezpośrednie dla młodych bezrobotnych, które będzie przyczyniało się
do ich aktywizacji zawodowej oraz poprawy sytuacji na rynku pracy.
Cele szczegółowe:
 Poprawa sytuacji osób młodych do 24 roku życia bez pracy (nabycie
kompetencji
lub uzyskanie kwalifikacji)
 Zwiększenie przedsiębiorczości osób młodych do 29 r.ż. bez pracy
z wykorzystaniem instrumentów zwrotnych
W ramach priorytetu inwestycyjnego planuje się wykorzystanie pożyczek
na rozpoczęcie działalności gospodarczej, udzielanych na preferencyjnych warunkach.
Środkami na ten cel będzie dysponował Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Celem
powyższego przedsięwzięcia jest rozwój przedsiębiorczości, szczególnie wśród osób
młodych, oraz tworzenie nowych miejsc pracy jako elementów rozwoju rynku pracy,
przeciwdziałania bezrobociu i promowania zatrudnienia.
Potencjalni beneficjenci:
 Bank Gospodarstwa Krajowego,
 Powiatowe Urzędy Pracy,
 Ochotnicze Hufce Pracy,
 partnerzy społeczno-gospodarczy,
 organizacje pozarządowe,
 niepubliczne agencje zatrudnienia
OŚ II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
W ramach tej osi realizowane będą działania dotyczące wdrożenia reform systemów
i struktur w wybranych obszarach polityk publicznych, kluczowych z punktu widzenia
strategii Europa 2020 i krajowych programów reform.
W osi priorytetowej II zostały zatem skupione działania dotyczące:
1. promowania trwałego zatrudnienia wysokiej jakości i mobilności pracowników,
2. promowania włączenia społecznego i walki z ubóstwem oraz dyskryminacją,
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3. inwestowania w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz
zdobywania umiejętności i uczenie się przez całe życie
4. wzmacniania
zdolności
instytucjonalnych
organów
publicznych
i zainteresowanych stron z sektora publicznego oraz skuteczności administracji
publicznej.
Cele szczegółowe:
 worzenie warunków dla wyrównywania szans płci na rynku pracy
 Podniesienie jakości zarządzania rozwojem przedsiębiorstw
 Poprawa efektywności systemu wczesnego ostrzegania i szybkiego
reagowania przedsiębiorstw na zmiany gospodarcze
 Wzrost efektywności instytucji rynku pracy oraz ich dostosowanie
do systemowych zmian w polityce rynku pracy
 Poprawa jakości kształtowania polityki państwa na rzecz włączenia
społecznego i zwalczania ubóstwa oraz jej integracja z polityką rynku pracy
 Poprawa jakości działań realizowanych na rzecz osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 Rozwój narzędzi polityki edukacyjnej
 Poprawa jakości pracy szkół i placówek oświatowych
 Poprawa procesu stanowienia prawa, jakości regulacji oraz warunków
prowadzenia działalności gospodarczej
 Poprawa skuteczności oraz ułatwienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości,
w szczególności dla przedsiębiorstw
 Poprawa zarządzania strategicznego i finansowego na wszystkich szczeblach
zarządzania państwem
Potencjalni beneficjenci:
 minister właściwy ds. pracy, rodziny i zabezpieczenia społecznego
 Pełnomocnik Rządu ds. Równego raktowania
 organizacje pozarządowe
 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 minister właściwy ds. gospodarki
 partnerzy społeczno-gospodarczy
 jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne
 publiczne i niepubliczne podmioty działające na rzecz aktywizacji zawodowej
i zatrudnienia osób w wieku 50+
 ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego
 Bank Gospodarstwa Krajowego
 podmioty ekonomii społecznej
 Minister właściwy ds. oświaty i wychowania
 Ośrodek Rozwoju Edukacji
 Instytut Badań Edukacyjnych
 Centralna i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne
OŚ III: zkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Cele szczegółowe (10.2):
1. Zapewnienie kształcenia na poziomie wyższym odpowiadającego potrzebom
gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa
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2. Podniesienie jakości studiów doktoranckich i zapewnienie ich uczestnikom
właściwych warunków rozwoju
3. Zwiększenie otwartości i mobilności międzynarodowej szkolnictwa
wyższego
4. Poprawa jakości dydaktyki i rozwój systemów zarządzania w uczelniach
5. Rozwój kształcenia przeddyplomowego na kierunkach medycznych,
w szczególności poprzez rozwój umiejętności praktycznych studentów tych
kierunków
Potencjalni beneficjenci:
 Minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego
 Minister właściwy ds. zdrowia
 uczelnie i inne podmioty realizujące kształcenie na poziomie wyższym
OŚ IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Cel ogólny:
 Zwiększenie skuteczności polityk publicznych i działań podejmowanych
na rzecz indywidualnych osób i instytucji poprzez wykorzystanie
innowacji społecznych i współpracy ponadnarodowej
Celem projektów innowacyjnych i przedsięwzięć ponadnarodowych jest wypracowanie
nowych rozwiązań, których zastosowanie i wykorzystanie dotyczy całego kraju.
Potencjalni beneficjenci:
 podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk
publicznych oraz kontrolę i nadzór nad tymi politykami
 administracja publiczna
 publiczne i niepubliczne instytucje rynku pracy
 publiczne i niepubliczne instytucje pomocy i integracji społecznej
 szkoły i placówki systemu oświaty
 uczelnie
 przedsiębiorstwa
 partnerzy społeczno-gospodarczy
 inne podmioty publiczne i prywatne
 indywidualne osoby
 Fundacja Rozwoju Sytemu Edukacji
OŚ V: Pomoc techniczna
Efektem realizacji osi priorytetowej Pomoc techniczna będzie sprawne, płynne
i maksymalnie skuteczne wdrażanie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
wsparcie realizacji celów Programu oraz wysoka jakość działań podejmowanych w jego
ramach. Pomoc techniczna dążyć będzie do zapewnienia maksymalnej realizacji celów
Programu oraz pełnego wykorzystania środków poprzez wsparcie procesów, które mają
istotny wpływ na realizację Programu.
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DOTACJE UNIJNE/POŻYCZKI UNIJNE W RAMACH
PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA, 2014-2020
(PO PW)
Cel główny:
Wzrost konkurencyjności i innowacyjności makroregionu Polski Wschodniej
Program będzie wpisywał się w cztery cele tematyczne:
C 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji
C 3. Podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego
oraz sektora rybołówstwa i akwakultury
C 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach
C 7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości
w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych
OSIE PRIORYTETOWE:
OŚ I: INNOWACYJNA POL KA W CHODNIA
Cel: zwiększenie aktywności przedsiębiorstw w zakresie B+R
ypy beneficjentów:
 Przedsiębiorcy i ich konsorcja
 Ponadregionalne inicjatywy klastrowe
 Konsorcja członków ponadregionalnych inicjatyw klastrowych
 ośrodki innowacji (typu parki naukowo-technologiczne, parki naukowe, parki
technologiczne, inkubatory technologiczne, centra transferu technologii)
OŚ II: PRZED IĘBIORCZA POL KA W CHODNIA
Cele:
 sprzyjanie powstawaniu MŚP
 wzrost internacjonalizacji MŚP
 wzmocnienie powiązań kooperacyjnych
ypy beneficjentów:
 Przedsiębiorcy
 Inicjatywy klastrowe
 Instytucje otoczenia biznesu
OŚ III: NOWOCZE NA INFRA RUK URA RAN POR OWA
Cele:
 poprawa mobilności mieszkańców w miastach wojewódzkich i ich obszarach
funkcjonalnych
 poprawa dostępności wewnętrznej w miastach wojewódzkich i ich obszarach
funkcjonalnych
ypy beneficjentów:
miasta wojewódzkie, związki i porozumienia jednostek samorządu
terytorialnego, w skład których wchodzi miasto wojewódzkie Polski Wschodniej,
samorządy województw
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OŚ IV: PONADREGIONALNA INFRA RUK URA KOLEJOWA
Cele: wzmocnienie spójności wewnętrznej oraz dalsza poprawa dostępności
zewnętrznej Polski Wschodniej
Beneficjenci:
 PKP PLK S.A.
OŚ V: POMOC ECHNICZNA
Cel: wsparcie zarządzania, wdrażania i monitorowania programu
oraz efektywnego wykorzystania środków przeznaczonych na jego realizację
Beneficjenci:
 instytucje zaangażowane w realizację PO PW
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DOTACJE UNIJNE/POŻYCZKI UNIJNE W RAMACH
PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA, 2014-2020 (PO PT)
Główne zadania stawiane przed Programem:
 utrzymanie i rozwój potencjału instytucji realizujących politykę spójności
w Polsce w latach 2014- 2020,
 przygotowanie beneficjentów do wdrażania projektów,
 wsparcie wymiaru miejskiego w polityce spójności,
 zapewnienie systemu informacji i promocji dla funduszy europejskich
Cele:
Zgodnie z założeniami, określonymi w Umowie Partnerstwa Program nie wpisuje się
w cele tematyczne, okreslone w rozporządzeniu ogolnym, jednakze planowany obszar
interwencji przekłada się posrednio na ich skuteczną realizację.
Mając na uwadze założenia Programu określone w Umowie Partnerstwa cel główny
Programu został określony, jako zapewnienie sprawnego systemu wdrażania polityki
spójności w latach 2014- 2020.




Cel szczegółowy 1: prawne działanie instytucji systemu wdrażania
Cel szczegółowy 2: prawność beneficjentów ze szczególnym uwzględnieniem
wymiaru terytorialnego polityki spójności
Cel szczegółowy 3: pójny i skuteczny system informacji i promocji funduszy
europejskich

OSIE PRIORYTETOWE:
OŚ I: PO ENCJAŁ IN Y UCJI REALIZUJĄCYCH POLI YKĘ PÓJNOŚCI
Cel: zapewnienie sprawnego działania instytucji systemu wdrażania
OŚ II: PO ENCJAŁ BENEFICJEN ÓW FUNDU ZY EUROPEJ KICH
Cel: sprawność beneficjentów ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru
terytorialnego polityki spójności
OŚ III: INFORMACJA I PROMOCJA FUNDU ZY EUROPEJ KICH
Cel: spójny i skuteczny system informacji i promocji funduszy europejskich
Fundusze Europejskie 2014-2020 oferują istotne korzyści i możliwości z punktu
widzenia rozwoju działalności. o doskonały sposób na pozyskanie środków na rozwój
i unowocześnienie przedsiębiorstwa, a także szkolenia dla pracowników. Sektor MŚP
stanowi głównie o konkurencyjności polskiej gospodarki, a zatem to dla niego w dużej
mierze dedykowane będą środki z Funduszy Europejskich, które przewiduje nowa
perspektywa finansowa 2014-2020. Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstw,
to jeden z aspektów, na które dofinansowanie przewidują programy z nowej
perspektywy finansowej. Jednym z głównych programów operacyjnych, jest program
dotyczący innowacyjności, badań naukowych i ich powiązań ze sferą przedsiębiorstw,
który będzie realizowany pod nazwą Inteligentny Rozwój. Program Operacyjny
Inteligentny Rozwój stanowi w ramach nowej perspektywy finansowej następcę PO
Innowacyjna Gospodarka, realizowanego w okresie dotacyjnym 2007-2013.
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Jako firma konsultingowa, DCF posiada znaczące doświadczenie w pozyskiwaniu
i kompleksowej obsłudze dotacji unijnych. Wiedza, zdobyta w ramach poprzedniej
perspektywy w latach 2007-2013, wiąże się z sukcesami w pozyskiwaniu funduszy
europejskich i wdrażaniu do realizacji projektów m.in. w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.1 Paszport do Eksportu, czy też
inicjatywy Jeremie, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
Wzrost umiędzynarodowienia działalności polskich firm to jeden z istotnych
celów dla rozwoju polskiej gospodarki. Nowa perspektywa na lata 2014-2020, bazująca
na doświadczeniu w ramach perspektywy 2007-2013, to doskonały sposób na
pozyskanie dotacji na unowocześnienie przedsiębiorstwa oraz zwiększenie jego
efektywności.
Więcej szczegółów dotyczących nowego okresu programowania 2014 – 2020 znajduje się
na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakładce Fundusze europejskie
http://www.mir.gov.pl/fundusze/fundusze_europejskie_2014_2020/strony/start.aspx
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