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Główne założenia 
projektów rozporządzeń 

w sprawach polityki 
spójności i EWT w latach 

2014-2020
29 listopada 2011, Szczecin
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Kolejność prezentacji:

• Główne cele i zasady przyszłej Polityki 
Spójności jako całości

• Kluczowe założenia projektu Rozporządzenia 
w sprawie EWT

• Harmonogram, kolejne kroki
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Główne cele i zasady 
Polityki Spójności na 

lata 2014-2020
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Cele
Zmniejszenie dysproporcji pomiędzy 

regionami Europy poprzez wzmocnienie 
spójności gospodarczej, socjalnej i 

terytorialnej

Realizacja celów strategii Europa 2020 na 
rzecz inteligentnego i zrównoważonego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 

włączeniu społecznemu
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Proponowany budżet UE na lata 
2014-2020

Cohesion Policy

33 % (€336 billion)

Connecting
Europe Facility

4 % (€40 billion)

Other policies

(agriculture, research, 
external etc.)

63 % (€649 billion)
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Pakiet legislacyjny
• Rozporządzenie ogólne

Część ogólna dla polityki spójności, polityki rozwoju 
obszarów wiejskich oraz polityki morskiej i rybołówstwa
Przepisy ogólne dla funduszy z zakresu polityki spójności
(EFRR, EFS, FS)

• Rozporządzenia dla poszczególnych funduszy (EFRR, 
EFS, FS)

• Rozporządzenie w sprawie EWT
• Rozporządzenie w sprawie EUWT

 Akty delegowane (art. 290 TFUE)
 Akty wykonawcze (art. 291 TFUE)
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Zasady: wzmocnienie 
efektywności i wydajności

Warunkowości:

– Ex-ante
– Makro - ekonomiczne (nie stosowane wobec 

EWT)
– Ramy wydajności

• Wyraźne i mierzalne etapy i cele
• Rezerwa wydajności (nie stosowane wobec 

EWT)
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Zasady: wzmocnienie podejścia 
strategicznego

• CSF  = cele strategii EU2020 przełożone na 
zasadnicze działania na poziomie unijnym

• Umowa partnerska:
– Zawarta pomiędzy Komisją a Państwem Członkowskim 
– Cele strategii EU2020 przeniesione na kontekst 

krajowy i regionalny
– Zaangażowanie w spełnienie warunków ex-ante
– Etapy, mierzalne i jasne cele
– Mechanizm koordynacji pomiędzy funduszami UE

Operational 
Programmes

Partnership
Contract

Common 
Strategic 

Framework (CSF)
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Menu celów tematycznych...
• Badania i innowacje
• Technologie informatyczne i komunikacyjne
• Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw
• Przejście do gospodarki o niskiej emisji CO2
• Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem oraz adaptacja wobec 

zmian klimatycznych
• Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów
• Zrównoważony transport oraz likwidacja „wąskich gardeł” w 

kluczowych sieciach infrastrukturalnych 
• Zatrudnienie i wspieranie mobilności pracowników
• Włączenie społeczne i walka z ubóstwem
• Edukacja, umiejętności oraz nauczanie ustawiczne
• Kształtowanie efektywnej administracji i zdolności 

instytucjonalnych
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...oraz priorytety inwestycyjne

• Każdy cel tematyczny jest przekładany na priorytety 
inwestycyjne (w przepisach szczególnych dla funduszy)

• Dla EWT: art. 5 projektu Rozporządzenia w sprawie EFRR 
+ art. 6 projektu Rozporządzenia w sprawie EWT

• Elastyczny wybór najlepszej kombinacji celów dla danego 
programu
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Uproszczenia

• Cel: uprościć życie beneficjentom
• Harmonizacja i uproszczenie przepisów ogólnych

(dla funduszy regionalnych, rolnego i rybołówstwa)

• Większa pewność: akredytacja
• Zwiększona proporcjonalność kontroli
• Szersze zastosowanie uproszczonych kosztów 

(stawki liniowe, ryczałty i koszty jednostkowe) 
• Polityka e-spójności
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Główne założenia 
projektu 

Rozporządzenia w 
sprawie EWT 2014-2020
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Środki finansowe

• 3 kategorie:
- 73 % współpraca transgraniczna (8,6 miliarda euro)
- 21 % transnarodowa (2,4 miliarda euro)
- 6 % międzyregionalna (0,7 miliarda euro)

• 50 milionów euro zostanie wyłączone z alokacji 
międzyregionalnej na współpracę terytoriów peryferyjnych, 
wsparcie EFRR dla współpracy terytoriów peryferyjnych 
nie będzie niższe niż 150% poziomu z lat 2007-2013 

• Populacja = kryterium analizy Państwa Członkowskiego
• 75 % poziom dofinansowanie (50 % dla alokacji dla 

terytoriów peryferyjnych)
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Geograficzny zakres współpracy 
transgranicznej

• Komisja określi listę obszarów transgranicznych, które 
otrzymają wsparcie z programów (poziom NUTS 3)

• Lista określi również obszary przygraniczne państw 
trzecich objęte wsparciem instrumentów pomocy 
przedakcesyjnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

• Lista obejmuje regiony w Norwegii, Szwajcarii itd. oraz 
regiony peryferyjne dla celów informacyjnych

• Propozycje dołączenia sąsiadujących obszarów kategorii 
NUTS 3 jest możliwa przy składaniu programów
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• Komisja określi listę obszarów transnarodowych, które otrzymają 
wsparcie z programów (poziom NUTS 2)

• Regiony państw trzecich (w tym Rosji) objęte EIS oraz IPP mogą 
również być objęte programem, przy finansowaniu z dostępnych 
instrumentów zewnętrznych

• Regiony państw trzecich zostaną ujęte w liście w celach 
informacyjnych

• Propozycje dołączenia sąsiadujących obszarów kategorii NUTS 2 jest 
możliwa przy składaniu programów

Współpraca międzyregionalna
• Obejmuje całą Unię, istnieje także możliwość objęcia całości lub 

części terytorium państwa trzeciego

Geograficzny zakres współpracy 
transnarodowej i międzyregionalnej
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Koncentracja tematyczna

• 4 cele tematyczne dla współpracy transgranicznej i 
transnarodowej

• Współpraca międzyregionalna może objąć wszystkie cele 
tematyczne

• Mają zastosowanie definicje priorytetów inwestycyjnych z 
Rozporządzenia w sprawie EFRR

• Dodatkowe elementy w Rozporządzeniu w sprawie EWT:
- Działania w rodzaju ESF
- Współpraca prawna i administracyjna
- Współpraca pomiędzy obywatelami i instytucjami
- Strategie makroregionalne (transnarodowe)
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Treść dokumentów programowych

• Strategia wkładu programu w realizację celów EUROPA 2020

• Uzasadnienie wyboru celów tematycznych i odpowiadających im 
priorytetów inwestycyjnych, wskaźników

• Bardziej szczegółowe przepisy wdrażające

• Potwierdzenie na piśmie zgody na treść programu oraz zobowiązanie 
do zapewnienia potrzebnego dofinansowania

• Komisja przyjmie program modelowy
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Wybór działań

• Koncepcja samodzielnego beneficjenta

• Beneficjenci muszą spełnić łącznie cztery kryteria: 
rozwoju, wdrażania, wspólnej kadry i finansowania działań

• Instytucja zarządzająca dostarczy partnerowi wiodącemu 
dokumenty określające warunki wsparcia, w tym listę 
produktów i usług, które mają zostać wykonane, a także 
limit czasowy na realizację
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Zasady wydatkowania środków
Przepisy Rozporządzenia ogólnego

Specjalne zasady EWT proponowane przez Komisję 
(opcjonalnie)

Zasady przyjęte przez Komitet Monitorujący 
dla programu jako całości

Zasady krajowe (jako ostateczny środek)
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Warunki właściwego wydatkowania środków 
poza obszarem wsparcia oraz poza 

terytorium UE

• Działanie na korzyść obszaru objętego programem

• Ograniczenie do 20% wsparcia z EFRR na poziomie 
programu

• Brak ograniczeń procentowych dla działań 
promocyjnych i rozwijających zdolności organizacyjne

• Określone warunki kontrolne/audytowe
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Nowe opcje terytorialne

• Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

• Zintegrowane inwestycje terytorialne

• Wspólny Plan Działania

• Zaadaptowany dla wielonarodowego kontekstu
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Zarządzanie i kontrola – główne zmiany

• Zasady n+3
• Zmiany w zakresie intytucji

• Brak Instytucji Certyfikującej
• Instytucja Zarządzająca wykonuje zadania Instytucji 

Certyfikującej
• Wzmocnienie wspólnego zarządzania (jeśli możliwe):

- IZ wykonuje kontrolę pierwszego poziomu
- Instytucja Audytująca kontroluje cały program

• Coroczne rozliczanie kont i zamykanie sfinalizowanych 
projektów

• Proporcjonalność kontroli
• Prostsze raporty roczne
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Harmonogram, dalsze 
kroki
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Harmonogram

16 November 2011
First level control seminar, ÖstersundEuropean Union 
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Gdzie można znaleźć więcej 
informacji?

Follow@EU_Regional on Twitter

www.ec.europa.eu/inforegio

www.ec.europa.eu/inforegio


