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Historia polityki spójności Wspólnot Europejskich 

Traktat Paryski ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali nie odnosił się do kwestii jej 

wewnętrznej spójności. Dopiero w preambule Traktatu Ustanawiającego Europejską Wspólnotę 

Gospodarczą jako jeden z celów EWG wymieniono harmonijny rozwój gospodarek i zmniejszenie różnic 

pomiędzy regionami. Traktat ten przewidywał także utworzenie Europejskiego Banku Inwestycyjnego, 

który działając na zasadzie non-profit, miał m.in. udzielać kredytów na inwestycje w mniej rozwiniętych 

regionach Wspólnoty.1 Na podstawie Traktatu powstał również Europejski Fundusz Społeczny, mający 

na celu poprawę możliwości zatrudniania pracowników i zwiększenie ich mobilności geograficznej.2 W 

drugiej połowie lat 50. pod kierownictwem premiera Belgii Paula Henri-Spaaka pracował Komitet 

redagujący treść Traktatów Rzymskich. Komitet rekomendował podjęcie działań zmierzających do 

przyspieszenie rozwoju zapóźnionych pod względem gospodarczym regionów i zmniejszenia 

bezrobocia. Większość zaleceń w tym obszarze nie znalazła się jednak w ostatecznej wersji Traktatów. 

Prawdopodobnym powodem pominięcia tych kwestii była obawa państw członkowskich przed 

nadmiernym ograniczeniem wykonywania przez nie suwerenności oraz wiara, że utworzenie 

wspólnego rynku będzie skutkować konwergencją per se. W latach 60. na zlecenie Parlamentu 

Europejskiego przygotowano trzy raporty, które wskazywały na konieczność zwiększenia wsparcia 

regionów słabiej rozwiniętych gospodarczo. W czasie konferencji zorganizowanej w 1961r. przez 

Komisję Europejską omawiano zagrożenia związane z nierównomiernym rozwojem gospodarczym 

poszczególnych regionów EWG. W 1964r. powołano Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnych. 

Jego zadania były związane głównie z Wspólną Polityką Rolną, jednakże miał on także podejmować 

pewne działania strukturalne związane z konwergencją obszarów wiejskich. Po podpisaniu Traktatu 

Fuzyjnego utworzono Dyrekcję Generalną do Spraw Polityki Regionalnej, mającą koordynować 

działania Wspólnot związane z rozwojem regionalnym. Jednym z celów Średniookresowego Programu 

Polityki Gospodarczej była polityka spójności3. Polityka regionalna i spójności nabierały w tamtym 

czasie znaczenia w związku z perspektywą przyjęcia do Wspólnot Europejskich państw o niższym 

poziomie rozwoju np. Irlandii. Plan Wernera zakładający powstanie Unii Gospodarczej i Walutowej 

wskazywał na konieczność zniwelowania różnic w poziomie rozwoju. W 1972r., rok przed 

rozszerzeniem Wspólnot, podjęto decyzję o utworzeniu Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego oraz nadaniu regionalnego charakteru EFS i EFOiGR. Celem EFRR miało być zwalczanie 

skutków bezrobocia strukturalnego i dominacji rolnictwa w gospodarce regionów o niższym poziomie 

rozwoju. EFRR rozpoczął działalność w 1975r., początkowo na trzyletni okres próbny. W tamtym 

okresie ze środków tego Funduszu finansowano inwestycje w małych firmach mające na celu 

stworzenie minimum 10 nowych miejsc pracy oraz modernizację i rozbudowę infrastruktury. 

Dofinansowanie ze środków Funduszu było przydzielane na konkretne, indywidualne projekty. 

Powołany równocześnie Komitet Polityki Regionalnej będący ciałem doradczo-konsultacyjnym. 

Utworzenie EFRR jest uważane za początek aktywnej polityki spójności. Była ona jednak w tamtym 

czasie dalece niedoskonała, ponieważ środki z Funduszu przydzielano poszczególnym państwom 

członkowskich proporcjonalnie do wielkości ich wpłat do budżetu Wspólnot, więc w praktyce 

największe wsparcie otrzymywały najbogatsze kraje EWG, gdzie różnice między regionami pod 

względem rozwoju były stosunkowo niewielkie. Był to jeden z powodów dlaczego początkowy etap 

polityki spójności nie przyniósł realizacji zamierzonych celów. Innymi przyczynami tejże sytuacji był 

brak właściwego nadzoru organów wspólnotowych nad realizowanymi projektami oraz zmniejszenie 

                                                           
1 Art.130. Pkt.a. Traktatu Ustanawiającego EWG 
2 Art.123 
3 Formalne określenie „polityka spójności” pojawiło się po raz pierwszy w Jednolitym Akcie Europejskim. Nazwa 
polityka regionalna weszła do użytku po utworzeniu EFRR.  
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wydatków z budżetów krajowych na politykę regionalną. W celu poprawy sytuacji w 1979r. 

wprowadzono zmiany wzmacniające rolę Komisji Europejskiej w polityce regionalnej. Odtąd 5% 

środków EFRR miało pozostawać do wyłącznej dyspozycji Komisji. Później zwiększono tę pulę środków 

do 11,5% budżetu EFRR. Po wstąpieniu Grecji do EWG w 1981r. zmieniono mechanizm podziału 

środków Funduszu, tak, aby w większym stopniu uwzględniał potrzeby biedniejszych państw 

członkowskich. Ważnym krokiem w tworzeniu wspólnej polityki spójności było przyjęcie w 1986r. 

Jednolitego Aktu Europejskiego. Akt ten dodał do Traktatu o EWG Tytuł V „Spójność społeczna i 

gospodarcza”. Zmniejszanie różnic w poziomie rozwoju gospodarczego między różnymi regionami 

Wspólnoty zostało określone jako jeden z jej celów. Cel ten miał być realizowane poprzez fundusze 

strukturalne, Europejski Bank Inwestycyjny oraz inne instrumenty finansowe. Określono także zadania 

EFRR, który miał brać udział w rozwoju regionów zapóźnionych i przekształcaniu restrukturyzowanych 

regionów przemysłowych.4 W tym czasie Parlament Europejski ogłosił rezolucję krytykującą 

dotychczasową politykę spójności i regionalną, wskazując na m.in. zbyt duży udział inwestycji 

infrastrukturalnych, objęcie polityką zbyt rozległego obszaru Wspólnot oraz niewystarczające środki 

finansowe. Wprowadzony następnie Pierwszy Pakiet Delorsa zakładał istotne zmiany. Zwiększono pulę 

dostępnych środków w ramach funduszy strukturalnych, określono priorytety i zasady ich 

wykorzystania, zastąpienie Komitetu Polityki Regionalnej Komitetem Rozwoju i Rekonwersji Regionów, 

a także wzmocnienie roli Komisji Europejskiej. Przyjęto wtedy podstawowe zasady prowadzenia 

polityki spójności, wieloletnie programowanie, koncentrację, partnerstwo i subsydiarność. Zgodnie z 

zasadą programowania fundusze europejskie miały służyć wspieraniu długookresowego wzrostu 

gospodarczego, a nie być jedynie rekompensatą za wpłaty państw członkowskich. Państwa nie mogły 

odtąd przedstawiać do dofinansowania indywidualnych projektów, a jedynie przedsięwzięcia 

realizowane w ramach 3-5-letnich planów rozwojowych. W ramach Pakietu zidentyfikowano obszary 

problemowe (odzwierciedlane przez Cele polityki) i wprowadzono Programy Operacyjne. Ogółem w 

okresie obowiązywania Pierwszego Pakietu Delorsa tj. w latach 1989-1993 w ramach polityki spójności 

udzielono wsparcia w wysokości 64,3 miliarda ECU.  W tym czasie polityka spójności miała 7 celów, a 

wśród nich m.in. zwalczanie długookresowego bezrobocia, modernizację struktury produkcji, 

restrukturyzację regionów przemysłowych w fazie regresu oraz pomoc w rozwoju i zmianach 

strukturalnych regionów wiejskich. Polityka spójności była finansowana głównie z Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Poniższy wykres przedstawia 

udział poszczególnych funduszy w ogólnych nakładach na politykę spójności w okresie realizacji 

Pierwszego Pakietu: 

 

 

 

Ryc.(1) Wydatki na 

politykę spójności w 

latach 1989-1993 

Źródło: Opracowanie 

własne na podstawie 

The Structural Funds: 

Initial assessment of the 

1989-1993 

programming period, 

European Commission, 

Brussels 1995 

                                                           
4 Art. 130c Traktatu o EWG (dodany na mocy Jednolitego Aktu Europejskiego) 
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Wraz z podpisaniem w Maastricht Traktatu o Unii Europejskiej wdrożono kolejny program reform 

polityki spójności zwany Drugim Pakietem Delorsa. Powstał wtedy Fundusz Spójności, wspierający 

państwa członkowskie o niższym poziomie rozwoju oraz nowy organ doradczy, Komitet Regionów, 

składający się z przedstawicieli samorządowców ze wszystkich państw członkowskich. Kompetencje KR 

były jednak niewielkie. Nie miał on prawa składania skarg do Trybunału Sprawiedliwości. Nie posiada 

również własnego budżetu. Środki z Funduszu Spójności są przydzielane państwom członkowskim, a 

nie regionom. Dostęp do nich mają kraje, których DNB nie przekracza 90% średniej całej Wspólnoty. 

W chwili jego utworzenia do środków miały dostęp Irlandia, Portugalia, Hiszpania i Grecja. Drugi Pakiet 

zwiększył też kontrolę Parlamentu Europejskiego nad wydawaniem funduszy strukturalnych. Odtąd 

propozycje KE dot. priorytetów polityki strukturalnej musiały zyskać aprobatę Parlamentu, Komisja 

była też zobowiązana do przedkładania Parlamentowi regularnych sprawozdań z realizacji swoich 

zadań w zakresie tej polityki. Przyjęto także zasadę przeznaczania przynajmniej 1% środków z funduszy 

europejskich na wspieranie innowacyjności.  W 1993r. powstał czwarty fundusz strukturalny- 

Finansowy Instrument Wspierania Rybołóstwa.5 Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków na 

politykę strukturalną w latach 1994-1999, a więc w okresie wdrażania Drugiego Pakietu Delorsa.    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ryc.(2) Wydatki na politykę spójności w latach 1989-1993 Źródło: Opracowanie własne na podstawie 11th Annual Report on 

the Structural Funds, European Commission, Brussels-Luxembourg 2000 

Od 1995r. wsparciem objęto także regiony o bardzo małej gęstości zaludnienia (poniżej 8 osób na 

kilometr kwadratowy). Wsparcie to było kierowane przede wszystkim do peryferyjnych, wysuniętych 

daleko na północ regionów Finlandii i Szwecji, które w tamtym roku dołączyły do UE. Traktat 

Amsterdamski podpisany w 1997r. potwierdził strategiczne znaczenie polityki spójności dla integracji 

europejskiej.  W drugiej połowie lat 90. państwa będące płatnikami netto UE wysuwały liczne zarzuty 

pod adresem polityki strukturalnej. Twierdzono, że jej efekty są niewystarczające oraz domagano się 

większej kontroli nad wydawaniem środków przez beneficjentów i ograniczenia biurokracji. 

Wyzwaniem dla polityki spójności było nadchodzące rozszerzenie UE o państwa dawnego bloku 

wschodniego odznaczające się znacznie niższym poziomem rozwoju gospodarczego. W 1999r. w 

Berlinie przyjęto dokument Agenda 2000, będący odpowiedzią na pojawiające się uprzednio głosy 

krytyki. Był on kompromisem pomiędzy oczekiwaniami państw kandydujących do UE i płatników netto. 

Agenda 2000 była planem na lata 2000-2006. Przewidywała wydłużenie okresu programowania do 7 

lat w celu większego ukierunkowania polityki strukturalnej na cele długookresowe i uniezależnienia jej 

                                                           
5 W odróżnieniu od trzech pozostałych funduszy (EFS, EFRR i EFOiGR) FIWR nie był wymieniony z nazwy w 
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od cyklu wyborczego. Ustalono łączną pulę nakładów na następne lata na 213 miliardów euro 

(wliczając w to środki Funduszu Spójności). W ramach Agendy 2000 przyjęto jednolity akt prawny6 

określający zasady przyznawania dofinansowania z funduszy europejskich. Ustalono także trzy główne 

cele polityki strukturalnej: wspieranie rozwoju biedniejszych regionów, wspieranie modernizacji 

polityk edukacji i zatrudnienia, wspieranie konwersji regionów borykających się z problemami 

strukturalnymi. Po raz pierwszy polityką spójności objęto także kraje kandydujące do UE. Pomoc 

przedakcesyjna miała być finansowana ze środków trzech utworzonych w tym celu funduszy: PHARE 

jego celem było wsparcie restrukturyzacji gospodarek państw Europy Środkowo-Wschodniej i 

dostosowania ich do norm UE), ISPA (finansujący głównie przedsięwzięcia z zakresu ochrony 

środowiska) i SAPARD (wspierający restrukturyzację i modernizację rolnictwa).7   

                             W roku 2006 przyjęto zasady polityki spójności na lata 2007-2013. Trzema głównymi 

celami miały być: Konwergencja-zmniejszenie różnic w poziomie rozwoju różnych regionów UE, 

Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie - zwiększenie konkurencyjności i zatrudnienia, Europejska 

Współpraca Terytorialna- realizacja projektów transgranicznych i transnarodowych. Ograniczono także 

liczbę funduszy strukturalnych do dwóch, Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego.8  W celu uproszczenia regulacji związanych z polityką strukturalną 

zlikwidowano funkcjonujące wcześniej tzw. Inicjatywy Wspólnotowe. Pułap maksymalnego 

dofinansowania inwestycji został podniesiony z 75% do 85%. Polityka spójności w latach 2007-2013 

została ściśle powiązana z realizacją celów najważniejszego europejskiego dokumentu strategicznego, 

jakim była w tamtym czasie Strategia Lizbońska. Państwa członkowskie zostały zobowiązane do 

wydawania 60% środków przeznaczonych na realizację celu Konwergencja i 75% środków z celu 

Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie na zadania związane z realizacją Strategii Lizbońskiej. 

Przewidziano także wsparcie przejściowe regionów i państw, które nie kwalifikowałyby się do wsparcia 

po rozszerzeniu UE na wschód i związanym z tym spadkiem średniego poziomu PKB per capita całej 

Unii.   

                              Kwestie związane z polityką spójności i polityką regionalną zajmują także ważne 

miejsce w obowiązującym od 1 grudnia 2009r. Traktacie z Lizbony. Pozycja Parlamentu Europejskiego 

w sprawach związanych z tymi politykami została znacznie wzmocniona. Decyzje dot. funkcjonowania 

funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności są podejmowanie w drodze zwykłej procedury 

prawodawczej, w której uczestniczą PE i Rada UE. Traktat o Unii Europejskiej określa obecnie spójność 

gospodarczą, społeczną i terytorialną jako jeden z głównych celów UE. 9  Traktat o Funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej precyzyjnie identyfikuje regiony wymagające szczególnego wsparcia, do których 

zalicza nie tylko regiony rolnicze i restrukturyzowane przemysłowe, ale także takie, w których 

występują niekorzystne warunki naturalne i demograficzne. Istotną zmianą instytucjonalną jest 

nadanie Komitetowi Regionów prawa wnoszenia skarg do Trybunału Sprawiedliwości UE. Wydłużono 

też kadencję KR do 5 lat i wprowadzono obowiązkowe konsultacje w tym Komitecie w kwestiach dot. 

polityki spójności.  

                                                           
6 Rozporządzenie Rady UE nr 1260/99 
7 Fundusz PHARE powstał zasadniczo w 1989r. i początkowo służył wsparciu jedynie gospodarek Polski i Węgier. 
W ramach Agendy 2000 funkcjonowała jego druga edycja. Fundusze ISPA powstały na mocy odpowiednich 
Rozporządzeń Rady UE wydanych w 1999r. 
8 Fundusz Spójności nie jest formalnie zaliczany do funduszy strukturalnych. 
9 Art. 3. Ust.3 TUE 



 

 

 

Polityka spójności i polityka regionalna Unii Europejskiej w latach 

2014-2020 

     W oparciu o Traktat z Lizbony prowadzona jest polityka spójności w okresie obowiązywania 

Wieloletnich Ram Finansowych 2014-2020. Zadania z zakresu tej polityki są realizowane przez 

fundusze strukturalne, spójnościowe i Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne (EFSI). 

Tab.(1) Fundusze strukturalne, spójnościowe i EFSI 

Fundusze strukturalne Fundusze spójnościowe EFSI 

 Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego 

 Europejski Fundusz 
Społeczny 

 Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego  

 Fundusz Spójności 

 Europejski Fundusz 
Społeczny 

 Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego 

 Europejski Fundusz 
Społeczny 

 Fundusz Spójności 

 Europejski Fundusz 
Rolny na Rzecz 
Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 

 Europejski Fundusz 
Morski 

Źródło: Małuszyńska E., Mazur G. Unia Europejska 2014+  Wyd. Difin. Warszawa, 2015 

Dwa główne cele obecnie realizowanej polityki spójności to „Inwestycje na rzecz wzrostu i 

zatrudnienia” (Cel I) oraz „Europejska współpraca terytorialna” (Cel II).10 W ramach polityki spójności 

realizowana jest także „Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”, mająca prowadzić do 

zmniejszenia bezrobocia wśród młodych Europejczyków będącego skutkiem globalnego kryzysu 

finansowego. Środki na realizację celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” mogą otrzymać 

wszystkie regiony poziomu NUTS 211, jednakże poziom wsparcia jest uzależniony od poziomu PKB per 

capita, a także liczby ludności i stopy bezrobocia. Dodatkowe wsparcie z funduszy strukturalnych 

otrzymują regiony najbardziej oddalone i słabo zaludnione. 

Tab.(2) Klasyfikacja regionów uprawnionych do wsparcia na realizację Celu I  

Kategoria regionów NUTS2 Kryterium przyznawania wsparcia 

Regiony słabiej rozwinięte PKB per capita<75% średniej UE 

Regiony przejściowe PKB per capita 75-90% średniej UE 

Regiony lepiej rozwinięte PKB per capita >90% średniej UE 

Regiony najbardziej oddalone i słabo zaludnione Gęstość zaludnienia <=8 osób na kilometr 
kwadratowy 

Źródło: Małuszyńska E., Mazur G. Unia Europejska 2014+  Wyd. Difin. Warszawa, 2015 

                                                           
10 Rozporządzenie 1303/2013 
11 NUTS-terytorialne jednostki statystyczne. Klasyfikacja NUTS obejmuje pięć poziomów jednostek (od NUTS 1 
do NUTS 5) tworzących układ hierarchiczny wg liczby ludności. W Polsce jednostkami NUTS 2 są województwa.  
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Oprócz tego, państwa, w których dochód narodowy brutto (DNB) nie przekracza 90% średniej UE12 

otrzymują środki z Funduszu Spójności na realizację Celu I.  

Poniższy wykres przedstawia alokację środków z EFS, EFRR i FS na realizację Celu I w latach 2014-2020.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ryc.(3) Alokacja środków na realizację Celu I w latach 2014-2020. Źródło: Opracowanie własne na podstawie 

Rozporządzenia nr 1303/2013. 

Środki na realizację Celu II pochodzą wyłącznie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 

wynoszą 8,95 miliardów euro. Europejska współpraca terytorialna obejmuje współpracę 

transgraniczną (realizowaną między sąsiadujące ze sobą regiony NUTS 3 co najmniej 2 państw 

członkowskich lub 1 państwa członkowskiego i 1 nienależącego do UE), transnarodową (obejmującą 

rozwiązywanie problemów, które nie mogą być efektywnie rozwiązane na poziomie jednego państwa 

członkowskiego) i międzyregionalną (współpraca na obszarze całej UE w ramach sieci miast 

bliźniaczych oraz programów URBACT i ESPON)13. Poniższy wykres przedstawia alokację środków na 

realizację Celu II.  

 

 

 

 

Ryc.(4) Alokacja środków na 

realizację Celu II w latach 

2014-2020. Źródło: 

Opracowanie własne na 

podstawie Małuszyńska E., 

Mazur G. Unia Europejska 

2014+  Wyd. Difin. Warszawa, 

2015 

                                                           
12 Państwa te nazywa się państwami kohezyjnymi. Zalicza się do nich: Łotwę, Litwę, Estonię, Polskę, Czechy, 
Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię, Grecję, Słowenię, Chorwację, Maltę i Portugalię. Tzw. wsparcie 
przejściowe z Funduszu Spójności otrzymuje Cypr.  
13 URBACT-program służący ułatwianiu i finansowaniu wymiany doświadczeń przez władze miast w różnych 
krajach UE. ESPON-program dotyczący problematyki zagospodarowania przestrzennego UE 
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Oprócz dwóch zasadniczych celów polityki spójności funkcjonują także cele tematyczne Europejskich 

Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych (szczegółowe kierunki działań), takie jak wspieranie badań 

naukowych i rozwoju technologicznego, zwiększanie dostępności ICT, podnoszenie konkurencyjności 

Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ochrona środowiska naturalnego, walka z ubóstwem czy poprawa 

skuteczności administracji publicznej.  

Największymi beneficjentami funduszy europejskich są Polska, Włochy i Hiszpania. W poniższej tabeli 

zawarte są informacje na temat przedsięwzięć współfinansowanych przez poszczególne fundusze UE. 

Tab.(3) Zadania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 

Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego 

Europejski Fundusz Społeczny Fundusz Spójności 

 Inwestycje tworzące 
miejsca pracy, 
zwłaszcza w małych i 
średnich 
przedsiębiorstwach 

 Inwestycje w 
infrastrukturę 
transportową, 
energetyczną, 
społeczną, zdrowotną 

 Wspieranie 
innowacyjności 

 Współpraca 
transgraniczna, 
transnarodowa i 
międzyregionalna 

 Zapobiegania 
bezrobociu 
długoterminowemu i 
bezrobociu młodzieży 

 Aktywizacja osób 
biernych zawodowo i 
bezrobotnych 

 Zwalczania 
dyskryminacji na rynku 
pracy 

 Wspieranie 
przedsiębiorczości 

 Zapewnianie wysokiej 
jakości i dostępności 
szkolnictwa wyższego 

 Wzmacnianie kapitału 
ludzkiego 
 

 Ochrona środowiska i 
gospodarka 
niskoemisyjna 

 Traneuropejskie sieci 
transportowe (TEN-T) 

 Usuwanie niedoborów 
przepustowości 
infrastruktury 
sieciowej 

 Zrównoważony 
transport i efektywne 
gospodarowanie 
zasobami 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Małuszyńska E., Mazur G. Unia Europejska 2014+  Wyd. Difin. Warszawa, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Efekty polityki spójności UE na przykładzie pasażerskiego 

transportu kolejowego  

a) Tabor kolejowy 

Pierwszym programem współfinansowanym ze środków UE, który miał wpłynąć na unowocześnienie i 

podniesienie konkurencyjności pasażerskiego transportu kolejowego w Polsce był Sektorowy Program 

Operacyjny Transport realizowany w latach 2004-2006. W ramach programu po raz pierwszy od 

upadku komunizmu przeprowadzono modernizację na dużą skalę taboru kolejowego obsługującego 

połączenia pospieszne i regionalne. Spółka PKP Przewozy Regionalne zrealizowała trzy projekty 

taborowe obejmujące modernizację 75 sztuk pociągów EN57, modernizację 81 wagonów osobowych 

i zakup fabrycznie nowych składów ED74 do obsługi trasy Warszawa-Łódź. Zakres modernizacji 

wagonów i elektrycznych zespołów trakcyjnych był wąski w porównaniu do późniejszych programów 

taborowych, nie wyposażono ich m.in. w klimatyzację. Tabor został dostosowany do potrzeb osób 

niepełnosprawnych, ulepszenia poprawiły jego stan wizualny i komfort podróżowania, jednakże były 

stosunkowo powierzchowne. Wagony osobowe zmodernizowane w ramach SPOT są od 2008r. 

użytkowane przez PKP Intercity i wykorzystywane do obsługi połączeń pospiesznych TLK. Podobnie jak 

zmodernizowane w tamtym okresie składy EN57 są uznawane za tabor przestarzały i nie spełniają 

oczekiwań pasażerów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc.(5) Wagon osobowy zmodernizowany w ramach SPOT Źródło: inforail.pl 

 

 

Elektryczne zespoły trakcyjne typu ED74 zostały wyposażone w klimatyzację i przystosowane do 

prędkości 160 km/h. Były to pierwsze EZT wyprodukowane przez dzisiejszego potentata polskiego 

rynku taborowego, PESA Bydgoszcz, jak i pierwsze EZT wyprodukowane w Polsce przystosowane do 

3.  



 

 

tak wysokiej prędkości. Ich wprowadzenie było początkowo sukcesem, jednakże później okazało się, 

że ich pojemność nie jest wystarczająca do obsługi stale wzrastających potoków pasażerskich między 

Łodzią a Warszawą. Składy od 2008r. w posiadaniu PKP Intercity straciły na znaczeniu. Obecnie połowa 

z nich jest wycofana z eksploatacji, a reszta obsługuje połączenia pospieszne kategorii InterCity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc.(6) Pociąg ED74 Źródło: Wikimedia Commons 

PKP Intercity planuje zbycie pociągów, wskazując na ich niedostosowanie do ruchu dalekobieżnego. 

Wśród potencjalnych kupców wymienia się kilku samorządowych przewoźników kolejowych m.in. 

Koleje Śląskie czy Koleje Dolnośląskie. Przejęcie składów przez jednego z tych przewoźników dawałoby 

szanse na ich efektywne wykorzystanie.  

Innym projektem taborowym była nowatorska modernizacja składów EN57 należących do PKP SKM w 

Trójmieście. Zmodernizowane pociągi oferują znacznie wyższy standard podróżowania niż zespoły 

trakcyjne, które nie zostały unowocześnione i cieszą się dobrą opinią pasażerów.  

Bardziej doniosłe projekty taborowe realizowano w czasie obowiązywania perspektywy 2007-2013, 

zarówno w ramach POIiŚ jak i RPO. Największą rozpoznawalnością cieszy się seria projektów 

obejmujących odnowę taboru PKP Intercity. Ze wsparciem funduszy unijnych zakupiono 20 pociągów 

ED250 (Pendolino) służących do obsługi połączeń ekspresowych, 20 pociągów Dart i 20 pociągów FLIRT 

do obsługi połączeń pospiesznych kategorii InterCity. Ponadto gruntownie zmodernizowano 218 

wagonów kolejowych do obsługi połączeń pospiesznych między Szczecinem a Przemyślem, zakupiono 

także łącznie 45 wagonów do obsługi tras Gdynia-Wrocław i Warszawa-Szczecin. Projekty, choć 

realizowane głównie dopiero po 2010r. przyczyniły się do znacznego podniesienia jakości usług 

oferowanych przez przewoźnika, co jest przyczyną ponownego wzrostu liczby podróżnych od początku 

2015r. Zarówno tabor nowy jak i zmodernizowany spełnia współczesne wymogi techniczne i jest 

dostosowany do potrzeb pasażerów. Zmiana jakościowa jest szczególnie dostrzegalna w segmencie 

ekonomicznym (pociągi pospieszne IC), który jest w tej chwili obsługiwany w większości taborem 

nowym lub zmodernizowanym. Pociągi Pendolino osiągają prędkości do 250 km/h, co umożliwia w 

przyszłości dalsze skrócenie czasów przejazdu pod warunkiem odpowiedniej poprawy infrastruktury. 

Pociągi Dart i FLIRT są przystosowane do prędkości 160 km/h, co umożliwia wykorzystanie pełni 

możliwości zmodernizowanej infrastruktury także przez połączenia pospieszne. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. (7) Pociąg FLIRT należący do PKP Intercity Źródło: kurierkolejowy.eu 

W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych zmodernizowano także tabor obsługujący 

połączenia regionalne. Regionalne projekty taborowe obejmowały zarówno modernizację składów 

EN57 (choć zazwyczaj w szerszym zakresie niż w ramach SPOT), zakup nowych EZT (popularne serie 

FLIRT, Elf oraz Impuls) czy wagonów piętrowych. Nowy i zmodernizowany tabor jest wykorzystywany 

zarówno przez Przewozy Regionalne (np. w województwie zachodniopomorskim, pomorskim i 

wielkopolskim) jak i  przez przewoźników o lokalnym zasięgu np. Koleje Mazowieckie, Koleje 

Wielkopolskie, Łódzka Kolej Aglomeracyjna. Nowe pociągi zakupione w ramach projektów 

współfinansowanych przez UE są w większości przystosowane do prędkości 160 km/h.  

b) Infastruktura 

Polska korzystała ze środków unijnych na modernizację infrastruktury kolejowej już przed wstąpieniem 

do UE, w ramach mechanizmu pomocy przedakcesyjnej ISPA. Środki z ISPA przyznane Polsce w latach 

2000-2003 wyniosły 876,52 mln EUR i zostały wydane na modernizację krótkich odcinków europejskich 

magistrali kolejowych E20 i E30 oraz przygotowanie studiów wykonalności kolejnych projektów. Od 

momentu przystąpienia do UE przedsięwzięcia te są dofinansowywane z EFRR i FS w ramach 

programów takich jak wcześniej wspomniane SPOT, POIiŚ czy Regionalne Programy Operacyjne. PKP 

PLK korzystały także ze środków Funduszu TEN-T14. Z tego funduszu finansowane były przede 

wszystkim projekty studialne i prace przygotowawcze związane z modernizacją linii kolejowych 

wchodzących w skład międzynarodowych szlaków transportowych. Środki Funduszu były również 

wykorzystywane na niektóre przedsięwzięcia związane z wdrażaniem w Polsce europejskiego systemu 

sterowania ruchem kolejowym ERTMS.  System ERTMS ma zapewnić interoperacyjność transportu 

kolejowego w Unii.15 Jego wdrożenie podnosi także poziom bezpieczeństwa przewozów i umożliwia 

prowadzenie ruchu z prędkością przekraczającą 160 km/h. W tej chwili system ERTMS funkcjonuje w 

Polsce na CMK (ERTMS poziom 1) i na odcinku linii E30 między Legnicą a granicą z Niemcami. W 

                                                           
14 Fundusz TEN-T finansował przedsięwzięcia służące powstaniu transeuropejskiej sieci komunikacyjnej, 
gwarantującej sprawny przepływ towarów i osób między państwami członkowskimi 
15 Interoperacyjność oznacza odpowiednie przystosowanie taboru i infrastruktury, aby pociągi mogły poruszać 
się po terytorium UE bez postojów i zmiany maszynistów na granicach. 



 

 

najbliższym czasie planowane jest także jego uruchomienie na trasach Legnica-Opole, Warszawa-

Kunowice, Warszawa-Gdynia i fragmentach szlaku Warszawa-Łódź. W ramach nowej perspektywy 

finansowej Fundusz TEN-T został zastąpiony przez nowy instrument finansowy CEF „Łącząc Europę” o 

podobnych zadaniach. Oprócz środków z wspomnianych wyżej funduszy, innym ważnym źródłem 

finansowania modernizacji infrastruktury kolejowej są kredyty Europejskiego Banku Inwestycyjnego 

przyznawane spółce PKP PLK.    

Po wejściu do Unii Europejskiej, a zwłaszcza po 2010r., w okresie obowiązywania perspektywy 

finansowej na lata 2007-2013 znacznie wzrosły nakłady na modernizację infrastruktury kolejowej, jak 

i długość modernizowanych rokrocznie torów kolejowych. Dane na ten temat przedstawione są na 

poniższych wykresach.16 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc.(8) Nakłady na modernizację infrastruktury kolejowej w Polsce w latach 2003-2015 Źródło: Opracowanie własne na 

podstawie danych PKP PLK 

                                                           
16 Dane uwzględniają także wkład krajowy oraz projekty realizowane bez dofinansowania UE. Wielkość 
nakładów dla roku 2015 jest wartością prognozowaną.  
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Ryc.(9) Długość torów kolejowych zmodernizowanych w latach 2005-2014 Źródło: Opracowanie własne na podstawie 

danych PKP PLK 

Niekorzystnym zjawiskiem jest nierównomierne rozłożenie inwestycji infrastrukturalnych w czasie. Na 

wykresach widać znaczne spiętrzenie zarówno w zakresie nakładów jak i długości modernizowanych 

torów w ostatnich latach obowiązywania programów operacyjnych tj. w latach 2007-2008 i 2013-

2015.17 Efektem takiego sposobu realizowania przedsięwzięć współfinansowanych ze środków UE jest 

występowanie w niektórych latach ponadnormatywnej liczby zamknięć torowych i wynikające z tego 

pogorszenie oferty przewozowej.  

Inwestycje realizowane na sieci kolejowej po wejściu do Unii Europejskiej przyczyniły się do poprawy 

stanu technicznego infrastruktury kolejowej i podniesienia dopuszczalnych prędkości osiąganych przez 

pociągi. Na poniższych wykresach widać porównania oceny stanu torów kolejowych w 2005r. i 2014r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc.(10) Stan techniczny torów kolejowych w 2005 i 2014r. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PKP PLK 

 

                                                           
17 Projekty realizowane w ramach SPOT musiały zostać zakończone do końca 2008r. Projekty realizowane w 
ramach POIiŚ 2007-2013 do końca 2015r. 
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W 2014r. udział torów w dobrym stanie technicznym po raz pierwszy przekroczył 50%. Na koniec 

2014r. 2568 km torów kolejowych było przystosowanych do prędkości co najmniej 160 km/h, podczas 

gdy na koniec 2003r. zaledwie 1404,7 km. Począwszy od rozkładu jazdy 2011/2012 sieć PKP PLK 

wykazuje dodatni bilans prędkości, tj. długość odcinków toru, na których maksymalna prędkość jest 

podwyższana przekracza długość odcinków, na których prędkość jest obniżana. Przyczyną takiego 

stanu rzeczy jest oddawania do użytku zmodernizowanych odcinków linii kolejowych. W ten sposób 

dzięki funduszom UE istnieje szansa na nadrobienie zapóźnień w rozwoju infrastruktury kolejowej, 

powstałych w wyniku niedostatecznych nakładów na utrzymanie sieci kolejowej i niewystarczających 

inwestycji w pierwszych kilkunastu latach po upadku komunizmu.  

 Tab.(4) Struktura torów kolejowych w Polsce wg dopuszczalnej prędkości 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PKP PLK  

Powyższe tabela pokazuje, że w porównaniu z 2004r. udział torów o dopuszczalnej prędkości 120 km/h 

lub więcej zwiększył się w 2014r. z 17,6% do 29% ogólnej długości torów. Na południowym odcinku 

CMK o długości 85 km (174 km toru) dzięki zastosowaniu systemu ERMTS możliwe stało się osiągnięcie 

prędkości 200 km/h.  

W pierwszych latach po akcesji Polski do UE większość projektów infrastrukturalnych była realizowana 

w ramach programu SPOT. Projekty te  obejmowały modernizacje odcinków głównych, 

międzynarodowych magistrali kolejowych przebiegających przez Polskę oraz przygotowanie 

dokumentacji dla innych przedsięwzięć realizowanych w późniejszym czasie.  

Znaczący wpływ na funkcjonowanie transportu kolejowego w Polsce wywarły dopiero projekty 

realizowane w okresie obowiązywania perspektywy finansowej 2007-2013, zarówno w ramach 

Regionalnych Programów Operacyjnych, jak i Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”.  

W ramach PO „Infrastruktura i Środowisko” zrealizowano projekty infrastrukturalne o znaczeniu 

strategicznym. Zaliczyć należy do nich m.in. modernizację linii E-65 na odcinku Warszawa-Gdynia, 

modernizację linii E-59 na odcinku Wrocław-Poznań, E-30 na odcinku Rzeszów-Kraków, szlaku 

Warszawa-Łódź czy liczne rewitalizacje np. trasy kolejowej Opole-Fosowskie. Dodatkowo niektóre 

projekty infrastrukturalne np. modernizacja trasy Reda-Hel, Szczytno-Olsztyn czy Lublin-Łuków były 

realizowane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Nie wszystkie zamierzenia udało się 

zrealizować np. nie przebudowano trasy Poznań-Szczecin. Ogółem poprawa stanu infrastruktury 

umożliwiła osiągnięcie najkrótszych w historii czasów przejazdu na wielu popularnych trasach np. 

Warszawa-Wrocław czy Warszawa-Gdynia. Wraz z projektami taborowymi udało się osiągnąć efekt 

synergii skutkujący wzrostem liczby pasażerów kolei. Negatywnym efektem prowadzonych 

modernizacji było wspomniane wcześniej przejściowe pogorszenie oferty przewozowej i 

Prędkość (w km/h) 2004 2014

<40 6,40% 6,80%

<40,80) 35,60% 28,50%

<80,120) 40,40% 35,70%

<120,160) 13,20% 19,50%

160 4,40% 8,90%

200 0,00% 0,60%



 

 

spowodowany tym spadek liczby pasażerów. Utrudnienia były szczególnie dotkliwe dla podróżujących 

między Warszawą a Trójmiastem (czas przejazdu w okresie prowadzenia robót torowych był nawet o 

ponad 3 godziny dłuższy niż przed ich rozpoczęciem) czy między Warszawą a Białymstokiem (fragment 

linii był całkowicie zamknięty dla ruchu kolejowego przez rok-wprowadzono komunikację zastępczą). 

W nowej perspektywie finansowej projekty infrastrukturalne będą realizowane w ramach POIiŚ, 

instrumentu CEF, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia oraz Regionalnych Programów 

Operacyjnych. Planuje się modernizację tras takich jak m.in. Warszawa-Radom, Katowice-Kraków, 

Poznań-Szczecin, Warszawa-Poznań, Gdynia-Słupsk, Działdowo-Olsztyn  a także Warszawskiego Węzła 

Kolejowego. Ramy finansowe dla tych projektów oraz szczegółowe zamierzania rządu w zakresie 

rozwoju infrastruktury są zapisane w Krajowym Programie Kolejowym przyjętym przez Radę Ministrów  

w 2015r.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   System wdrażania funduszy europejskich w Polsce 

 

Wdrażanie funduszy europejskich w Polsce opiera się zarówno na wspólnotowych aktach prawnych, 

jak i na prawie krajowym. Ramowym dokumentem określającym wykorzystanie środków funduszy 

strukturalnych, Funduszu Spójności oraz instrumentów polityki rolnej i rybołówstwa w całej UE jest 

Rozporządzenie Rady UE nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013r. Dodatkowo wszystkie unijne instrumenty 

polityki rolnej, rybołówstwa i spójności mają realizować cele zawarte w Strategii Europa 2020 i zostały 

objęte Wspólnymi Ramami Strategicznymi przyjętymi przez Komisję Europejską. Instrumenty tych 

polityk podlegają koordynacji z programami unijnymi służącymi wzmacnianiu konkurencyjności takimi 

jak COSME czy Horyzont 2020. Każde państwo członkowskie jest zobowiązane do przygotowania 

Krajowego Programu Reform oraz Programu Konwergencji (państwa spoza strefy euro) lub Programu 

Stabilności (państwa strefy euro) zawierające działania na rzecz utrzymania bądź osiągnięcia 

równowagi makroekonomicznej służącej długookresowemu rozwojowi. Każdy kraj podpisuje z Komisją 

Europejską umowę partnerstwa określającą cele i główne kierunki wykorzystania funduszy 

europejskich, a także podporządkowuje się zaleceniom KE wydanym w formie tzw. priorytetów 

finansowania. W Polsce fundusze strukturalne Unii Europejskiej służą zasadniczo realizacji zadań 

polityki rozwoju określonych przez Ustawę z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju. Ustawa ta wymusza realizację polityki rozwoju w oparciu o strategie, programy i dokumenty 

programowe oraz inne instrumenty wymienione w odrębnych przepisach. 18 Ustawa stanowi, że 

wykorzystanie funduszy strukturalnych UE jest koordynowane na szczeblu centralnym przez ministra 

właściwego ds. rozwoju regionalnego19. W długookresowych strategiach rozwoju kraju przyjmowanych 

przez Radę Ministrów muszą być uwzględniane uwarunkowania wynikające z członkostwa w UE. 

Właściwy minister jest zobowiązany do przygotowania i przedstawienia Radzie Ministrów do 

zatwierdzenia narodowej strategii spójności, będącą kluczowym rządowym dokumentem służącym 

realizacji unijnej polityki spójności w Polsce. Minister jest również odpowiedzialny za przygotowanie 

(w uzgodnieniu z innymi ministrami oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi) projektu umowy 

partnerstwa oraz wynegocjowania jej ostatecznej treści z Komisją Europejską.20 Do jego zadań należy 

też przygotowanie krajowych programów operacyjnych służących realizacji umowy.21   

Dokumentem określającym priorytety rozwoju województwa i zasady dofinansowania regionalnych 

programów operacyjnych (oraz programów rozwoju) przygotowanych przez zarząd województwa w 

celu realizacji polityki spójności na szczeblu wojewódzkim jest kontrakt terytorialny, którego treść jest 

negocjowana przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego i zarząd województwa. Przy 

sporządzaniu Kontraktów Terytorialnych brane pod uwagę są także dokumenty strategiczne 

przygotowane na szczeblu krajowym lub unijnym takie jak Strategia Rozwoju Kraju 2020, Krajowa 

Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020 czy Strategia Europa 2020.  Kontrakt podlega 

zatwierdzeniu zarówno przez zarząd, jak i przez Radę Ministrów. Kontrakty Terytorialne zasadniczo 

                                                           
18 Art.4 ww. Ustawy 
19 Obecnie Minister Rozwoju 
20 Art. 14e. 
21 Programy związane z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz funduszy wspierających sektor rybacki są przygotowywane przez ministrów właściwych do 
odpowiednio rolnictwa (ob. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi) i rybołówstwa (ob. Minister Gospodarki 
Morskiej) 
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zobowiązują także samorząd wojewódzki to zapewnienia tzw. wkładu krajowego do projektów 

realizowanych w ramach RPO. Regionalne Programy Operacyjne są przyjmowane przez zarządy 

województw w formie uchwał. 22  W uchwałach tych wyszczególnione są tzw. Osie Priorytetowe, czyli 

główne cele Programu. RPO podlegają jednak zatwierdzeniu przez Komisję Europejską i muszą być 

zgodne z Umową Partnerstwa. Samorządy województwa mają obowiązek realizowania RPO w zgodzie 

z Umową Partnerstwa.  

Programy realizowane w ramach Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej są przygotowywane przez 

Komisję Europejską. Rada Ministrów wyraża zgodę na przystąpienie Polski do programu.   

W Polsce za wdrażanie funduszy europejskiej odpowiedzialny jest szereg instytucji. 

Instytucja zarządzająca jest odpowiedzialna za realizację programów operacyjnych. W przypadku 

programów krajowych jest nią minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, w przypadku regionalnych- 

zarząd województwa. Do zadań instytucji zarządzającej należy wybór projektów do dofinansowania i 

kontrola ich realizacja, dokonywanie wypłat, informowanie i promowanie programu operacyjnego. 

Instytucje pośredniczące działają na podstawie umowy z instytucją zarządzającą i odpowiadają za 

zarządzanie, monitorowanie i kontrolowanie wykonywania programu. Najczęściej są to departamenty 

właściwego ministerstwa lub urzędu marszałkowskiego, choć mogą być to także podmioty prywatne. 

Instytucja wdrażająca wykonuje zadania związane z realizacją programu delegowane przez instytucję 

pośredniczącą za zgodą instytucji zarządzającej. Może to być wybór projektów do dofinansowania, 

kontrola realizacji projektów czy weryfikacja wniosków o płatność.   

Instytucja certyfikująca sporządza i przedstawia Komisji Europejskiej wnioski o płatność oraz 

poświadcza kompletność sprawozdań finansowych z realizacji projektów. Instytucją certyfikującą może 

być sama instytucja zarządzająca bądź inny podmiot na zasadzie delegacji. 

Instytucja audytowa zajmuje się kontrolą systemu zarządzania funduszami unijnymi oraz wykonuje 

inne zadania wynikające z przepisów prawa. Instytucją audytową dla wszystkich krajowych i 

regionalnych programów operacyjnych jest Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej. 

Instytucją odpowiedzialną za otrzymywanie płatności z Komisji Europejskiej jest zasadniczo minister 

właściwy ds. finansów publicznych23. W przypadku programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, 

których instytucja zarządzająca ma siedzibę w Polsce rolę tej instytucji pełni minister właściwy ds. 

rozwoju regionalnego. 

Każdy program operacyjny ma przydzielony komitet monitorujący, którego zadaniem jest analiza 

postępów we wdrażaniu programu. W skład KM wchodzą przedstawiciele instytucji zarządzającej, 

pośredniczącej oraz partnerów np. przedstawicielami samorządów czy organizacji społecznych. 

Komisje oceny projektów (KOP) są powoływane przez instytucje wdrażające. Dokonywane przez KOP 

oceny są podstawą do ułożenia list rankingowych projektów.   

                                                           
22 Wkład krajowy może pochodzić z budżetu województwa, środków instytucji pośredniczącej bądź 
beneficjenta (także podmiotów prywatnych). Minister Finansów może zapewnić wkład krajowy z budżetu 
państwa. 
23 Obecnie Minister Finansów 



 

 

Projektodawcy jako ostatnie ogniwo wdrażania funduszy są ich bezpośrednimi beneficjentami. 

Wnioski o wsparcie ze środków unijnych mogą składać samodzielnie bądź z partnerami24. Mają prawo 

ubiegać się o realizację projektu w trybie konkursowym bądź pozakonkursowym. 

  

 

 

 

Fundusze europejskie w Polsce w latach 2014-2020 

 

Priorytety finansowania określone przez Komisję Europejską dla Polski to „Nowoczesna infrastruktura 

sieciowa na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”, „Otoczenie biznesu sprzyjające 

innowacjom”, „Zwiększenie współczynnika aktywności zawodowej poprzez poprawę polityki 

zatrudnienia, włączenia społecznego i edukacji” oraz „Gospodarka przyjazna środowisku i 

zasobooszczędna”. Wykorzystanie środków ma również sprzyjać realizacji Długookresowej Strategii 

Rozwoju Kraju 2030 i średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju do roku 2020, chociaż cele 

wyszczególnione w tych dokumentach wykraczają poza zadania realizowane przy wsparciu funduszy 

europejskich. Zgodnie z Umową Partnerstwa zawartą między polskim rządem a Komisją Europejską w 

2014r. w Polsce będzie realizowanych 16 regionalnych i 8 sektorowych Programów Operacyjnych (w 

ramach Celu I) oraz 10 programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (Cel II). Poniższa tabela 

zawiera informacje o alokacji środków między poszczególne Programy. 

Tab.(5) Programy operacyjne polityki spójności w Polsce w latach 2014-2020 

Program Źródło finansowania Cel Dofinansowanie z UE25 
(w mln EUR) 

Infrastruktura i 
Środowisko 

EFRR, FS I 27513,9 

Inteligentny rozwój EFRR I 8614,1 

Wiedza, edukacja, 
rozwój 

EFS I 4419,3 

16 Regionalnych 
Programów 

Operacyjnych 

EFRR, EFS I 31 247 

Polska cyfrowa EFRR I 2255,6 

Polska Wschodnia EFRR I 2117,2 

Pomoc techniczna FS I 700,1  

Programy Operacyjne 
EWT 

EFRR II 700,3 

Źródło: Małuszyńska E., Mazur G. Unia Europejska 2014+  Wyd. Difin. Warszawa, 2015 

 

                                                           
24 Jeśli projekt jest zgłaszany przez kilka podmiotów, to musi mieć wyznaczonego lidera projektu. 
25 Stan na 24.01.2014 (w cenach z 2013r.) 
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Kolejna tabela zawiera szczegółowe informacje na temat sposobu wykorzystania poszczególnych 

Programów Operacyjnych. 

 

Tab.(6) Główne zadania w ramach Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 

Program Główne zadania 

Infrastruktura i Środowisko  Gospodarka niskoemisyjna 

 Ochrona środowiska 

 Rozwój infrastruktury (w tym 
transportowej) 

 Bezpieczeństwo energetyczne 
 
 

Inteligentny rozwój  Przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe 

 Tworzenie i wdrażanie innowacji 

Wiedza, edukacja, rozwój  Aktywizacja zawodowa osób do 30. roku 
życia 

 Wsparcie szkolnictwa wyższego 

 Rozwój innowacji społecznych i 
podniesienie poziomu mobilności 

 Wspieranie reform w zakresie polityki 
społecznej, edukacji, ochrony zdrowia 

Polska cyfrowa  Zwiększenie dostępności Internetu 

 Tworzenie e-administracji 

 Upowszechnianie technologii 
informacyjnej w społeczeństwie 

Polska Wschodnia  Podniesienie konkurencyjności i 
innowacyjności we wschodnich 
województwach Polski 

 Poprawa dostępności komunikacyjnej i 
zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej 
wschodniej Polski 

Pomoc Techniczna  Skuteczne wykorzystywanie funduszy 
europejskich  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji Ministerstwa Rozwoju 

 

Oprócz wymienionych wyżej programów w Polsce realizowane są także Program Rozwoju Obszarów 

Wiejskich i Program „Rybactwo i morze”.  Są one formalnie zaliczane do Wspólnej Polityki Rolnej, a nie 

do polityki spójności, jednakże ich zadania są skoordynowane z Umową Partnerstwa. W ramach PROW 

będą realizowane projekty służące podniesieniu poziomu konkurencyjności rolnictwa (także przez 

transfer wiedzy do tego sektora), zwiększeniu rentowności gospodarstw, wspieraniu zrównoważonego 

gospodarowania zasobami i ochrony ekosystemów, a także zwalczaniu ubóstwa i wykluczenia 

społecznego na terenach wiejskich. Środki z UE przeznaczone na realizację tego programu przekroczą 

8,5 miliarda euro. Instytucją zarządzającą będzie minister właściwy ds. rolnictwa26. Program „Rybactwo 

                                                           
26 Obecnie Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 



 

 

i morze” ma wspierać polskie rybołówstwo. Dofinansowanie z UE wynosi około 500 milionów euro, a 

za realizację programu odpowiedzialny jest minister właściwy ds. rybołówstwa.27  

15 województw otrzymuje wsparcie z UE jako regiony słabiej rozwinięte. Jedynie województwo 

mazowieckie, w którym PKB per capita wyniósł w 2013r. 107% średniej unijnej, jest traktowane jak 

region lepiej rozwinięty. Z tego powodu otrzyma ono niższe wsparcie niż w latach 2007-2013. W latach 

2014-2020 dysponowanie funduszami europejskimi będzie w większym stopniu zdecentralizowane niż 

w okresie obowiązywania poprzedniej perspektywy finansowej, w związku ze zwiększenie puli 

funduszy przeznaczonych na RPO. Poniższy wykres przedstawia alokację funduszy europejskiej na 

realizację RPO między poszczególne województwa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc.(11) Alokacja środków unijnych na RPO. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Rozwoju 

 

 W ramach RPO najczęściej realizowane są projekty z zakresu: wspierania innowacyjności i działalności 

badawczo-rozwojowej, przyciągania inwestorów i rozwoju sektora MŚP, poprawy jakości edukacji, w 

tym wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych i doskonalenia nauczycieli oraz rozwoju szkolnictwa 

zawodowego i dostosowania go do potrzeb rynku pracy, aktywizacji zawodowej bezrobotnych, 

podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników i rozwoju przedsiębiorczości, zwalczania 

wykluczenia społecznego i rozwoju usług społecznych, aktywizacji niepełnosprawnych, rewitalizacji 

zdegradowanych obszarów wiejskich, poprawy jakości opieki zdrowotnej i informatyzacji służby 

zdrowia, rozwoju transportu miejskiego, poprawy jakości infrastruktury kolejowej i drogowej i taboru 

kolejowego do obsługi regionalnych połączeń kolejowych28, podnoszenia efektywności energetycznej 

i rozwoju odnawialnych źródeł energii, ochrony przyrody, gospodarki ściekowej i monitoringu 

środowiska. W ramach RPO realizowane są także tzw. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) 

obejmujące obszary funkcjonalne stolic województw i Zintegrowane Porozumienia Terytorialne dla 

obszarów funkcjonalnych miast średniej wielkości. W ramach ZIT są realizowane projekty mające na 

                                                           
27 Obecnie Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
28 Komisja Europejska rekomenduje, aby przynajmniej 40% nakładów na rozwój transportu lądowego było 
przeznaczane na transport kolejowy, a co najwyżej 60% na samochodowy. 
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celu poprawę infrastruktury, stanu środowiska naturalnego czy rewitalizacji zdegradowanych dzielnic 

miast.  Zasadniczo tzw. projekty twarde, czyli związane z rozwojem infrastruktury są dofinansowywane 

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a projekty miękkie czyli służące 

wzmocnieniu kapitału ludzkiego i społecznego z Europejskiego Funduszu Społecznego.  Katalog 

potencjalnych beneficjentów RPO jest szeroki. Zaliczają się do nich m.in.: jednostki samorządu 

terytorialnego (JST) i ich związki, organy prowadzące szkół, jednostki administracji rządowej, spółki z 

udziałem JST, instytucje kultury i nauki, szkoły wyższe, zarządcy dróg, kościoły i związki wyznaniowe, 

organizatorzy i operatorzy transportu zbiorowego, zarządcy infrastruktury kolejowej, przedsiębiorcy, 

związki sportowe, Lasy Państwowe, podmioty świadczące usługi opieki zdrowotne czy instytucje 

resocjalizacji.  Podmioty mogące korzystać z dofinansowania są wyszczególnione w Szczegółowych 

Opisach Osi Priorytetowych i odrębnie dla każdego działania i poddziałania. Kolejny wykres 

przedstawia alokację środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (na 

przykładzie Województwa Pomorskiego):  

 

 

Ryc.(12) Alokacja środków unijnych na Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego 

 

 

 

W latach 2014-2020 w Polsce realizowanych jest 14 różnych Programów Operacyjnych w ramach 

Europejskiej Inicjatywy Terytorialnej. Poniższe zestawienie zawiera informacje o celach i poziomie 

finansowania każdego z nich.  
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Tab.(7) Informacje o programach EWT 

Program Budżet programu Główne cele 

Polska-Słowacja 155 mln EUR  Ochrona dziedzictwa 
kulturowego i 
środowiska 
naturalnego 

 Rozwój transportu 

 Wymiana doświadczeń 
w zakresie edukacji 

Czechy-Polska 266 mln EUR  Ochrona i promocja 
dziedzictwa 
kulturowego i 
przyrodniczego 

 Tworzenie miejsc pracy 

 Modernizacja systemu 
zarządzania 
kryzysowego 

Polska-Saksonia 70 mln EUR  Ochrona wspólnego 
dziedzictwa 

 Rozwój turystyki i 
transportu 

 Wspólne projekty 
edukacyjne i targi pracy 

 Ochrona 
przeciwpowodziowa 

Brandenburgia-Polska 100 mln EUR  Integracja ludności 
pogranicza i 
zwiększenie jego 
dostępności oraz 
atrakcyjności 

 Rozwój transportu 

 Wspólne projekty 
edukacyjne 

Meklemburgia-Pomorze 
Przednie-Brandenburgia-

Polska 

134 mln EUR  Ochrona dziedzictwa 
kulturowego i 
przyrodniczego 

 Niwelowanie różnic 
społecznych i 
gospodarczych 

 Rozwój transportu 

Południowy Bałtyk (państwa 
uczestniczące Dania, Niemcy, 

Szwecja, Polska, Litwa) 

83 mln EUR  Wsparcie dla 
gospodarki morskiej 

 Rozwój gałęzi 
gospodarki przyjaznych 
środowisku 

 Zmniejszenie 
dysproporcji w zakresie 
rozwoju 
gospodarczego 



 

 

Litwa-Polska 53 mln EUR  Wspieranie 
przedsiębiorczości i 
mobilności 
pracowników oraz 
wzrost zatrudnienia 

 Ochrona dziedzictwa 
kulturowego i 
przyrodniczego 

 Walka z ubóstwem i 
dyskryminacją 

Polska-Białoruś-Ukraina 183 mln EUR  Ochrona granic i 
podniesienie poziomu 
bezpieczeństwa 

 Rozwój transportu 

Region Morza Bałtyckiego 
(państwa uczestniczące Polska, 

Niemcy, Dania, Szwecja, 
Norwegia, Finlandia, Estonia, 
Łotwa, Litwa, Rosja, Białoruś) 

264 mln EUR  Rozwój 
zrównoważonego 
transportu 

 Efektywne 
gospodarowanie 
zasobami naturalnymi 

 Podniesienie poziomu 
innowacyjności 

Europa Środkowa (państwa 
uczestniczące Austria, 

Chorwacja, Czechy, Słowacja, 
Węgry, Słowenia, Niemcy, 

Włochy, Polska) 

264 mln EUR  Podniesienie poziomu 
innowacyjności i 
konkurencyjności 

 Rozwój gospodarki 
niskoemisyjnej 

 Rozwój powiązań 
transportowych  

Interreg Europa (program 
obejmujący wszystkie państwa 

UE, Norwegię i Szwajcarię) 

359 mln EUR  Współpraca 
międzynarodowa w 
dziedzinie polityki 
regionalnej 

 Transfer dobrych 
praktyk 

INTERACT 2014-2020 (program 
obejmujący wszystkie państwa 

UE, Norwegię i Szwajcarię) 

39 mln EUR  Efektywne zarządzanie 
programami EWT 

URBACT III (program 
obejmujący wszystkie państwa 
UE, Norwegię i Szwajcarię oraz 

kraje korzystające z pomocy 
przedakcesyjnej) 

74,302 mln EUR  Zrównoważony rozwój 
miast 

ESPON 2020 (program 
obejmujący wszystkie państwa 

UE, Norwegię i Szwajcarię, 
Islandię i Liechtenstein) 

48,6 mln EUR  Wspieranie polityki 
spójności przez 
tworzenie 
terytorialnych baz 
danych 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Rozwoju  



 

 

 

Fundusze strukturalne Unii Europejskiej w praktyce – na   

przykładzie działalności badawczo-rozwojowej programu POIR. 

W ramach Funduszy Europejskich przedsiębiorcy zostali uwzględnieni zarówno jako beneficjenci 

(podmioty mogące się starać o dofinansowanie swoich projektów), jak i grupy docelowe (podmioty 

uczestniczące w już dofinansowanym projekcie lub bezpośrednio korzystające z jego rezultatów). 

Głównymi źródłami dofinansowania przedsiębiorstw na przykładzie woj. Mazowieckiego są regionalne 

programy operacyjne (właściwe dla województwa, w którym zarejestrowana jest firma lub 

umiejscowiona jest inwestycja), ale dofinansowania pojawiają się również w 

 programach krajowych, 

 Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego (RPO WM), 

 Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój (POIR), 

 Programie Operacyjnym Polska Wschodnia (POPW), 

 Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko (POIŚ), 

 Programie Rozwój Obszarów Wiejskich (PROW). 

Tab.(8) Programy, w jakich będzie możliwość uzyskania dofinansowania na określony typ projektu.  

Źródło: funduszeeuropejskie.gov.pl 

 
Temat projektu 

 
Źródło dofinansowania 

Prace badawcze i rozwojowe29 POIR 
RPO WM 

Infrastruktura B+R30 POIR 
RPO WM 

Bony na innowacje31 POIR 
RPO WM 

Innowacje POIR 
POPW 
RPO WM 

Inwestycje na obszarach wiejskich PROW 
działanie LEADER 

Inwestycje proekologiczne POIŚ 
RPO 
PROW 

Internacjonalizacja przedsiębiorstw POIR 
POPW 
RPO WM 

Szkolenia RPO WM 

Usługi promocyjne POIR 
POPW 
RPO WM 

                                                           
29 Omówiony w dalszej części. 
30 Omówiony w dalszej części. 
31 Omówiony w dalszej części. 

6. 



 

 

Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw przewidziano w ramach Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz Regionalnych Programów Operacyjnych. 
 

 
Na poziomie krajowym wspierane są projekty wpisujące się w krajowe inteligentne specjalizacje i w 
związku z tym – projekty o dużym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Na poziomie regionalnym 
przewidziano wsparcie projektów wpisujących się regionalne inteligentne specjalizacje i tym samym 
projektów o znaczeniu regionalnym.  
 

 
 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 
 
 
 

6.1 Projekty B+R przedsiębiorstw 
 

 
Wsparcie obejmuje  realizację przez przedsiębiorstwo badań przemysłowych lub eksperymentalnych 
prac rozwojowych w celu opracowania nowych lub istotnie ulepszonych rozwiązań,  łącznie z 
przygotowaniem prototypów doświadczalnych oraz instalacji pilotażowych. 
 
Instytucja odpowiedzialna: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
Forma wsparcia: dotacja 
Beneficjenci: przedsiębiorstwa 

Projekty B+R 
przedsiębiorstw

Sektorowe programy B+R

Wsparcie inwestycji w 
infrastrukturze 
przedsiębiorstw

Proinnowacyjne usługi dla 
przedsiębiorstw

• Szybka ścieżka

• Demostrator

• Bony na innowacje 
dla MŚP



 

 

6.1.1  Szybka ścieżka - badania przemysłowe i prace rozwojowe 

realizowane przez przedsiębiorstwa 

 
Celem szybkiej ścieżki jest podniesienie Innowacyjności polskich przedsiębiorstw dzięki 
wykorzystywaniu rezultatów prac B+R w prowadzonej działalności gospodarczej. 
 
Adresatami konkursów  są przedsiębiorcy spełniający kryteria mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw. Mogą  ubiegać się o dofinansowanie projektów obejmujących realizację badań 
przemysłowych lub prac rozwojowych nad rozwiązaniami technologicznymi I produktami służącymi 
rozwojowi prowadzonej działalności gospodarczej wzmacnianiu ich pozycji konkurencyjnej, o ile 
przedmiotem projektu będzie rozwiązanie wpisujące się krajowe inteligentne specjalizacje. 
 
W perspektywie finansowej na lata 2014-2020 szacowana alokacja przeznaczona na wsparcie tzw. 

szybkiej ścieżki wyniesie blisko 1,9 mld euro. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju planuje 

uruchamianie w ramach tych środków również kolejnych konkursów dedykowanych przedsiębiorcom 

dużym oraz nowo powstałym przedsiębiorstwa typu startup. 

 

Kryteria wyboru projektów: 

1. Kryterium formalne specyficzne. 

Projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie  

2. Kryteria merytoryczne.  

1) Kryteria merytoryczne w ramach oceny naukowo-technologicznej:  

a) dostępu (ocena TAK/NIE):  

 Projekt obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace 

rozwojowe  

 Zaplanowane prace B+R są adekwatne i niezbędne do osiągnięcia celu 

projektu, a ryzyka z nimi związane zostały zdefiniowane  

 Zespół badawczy oraz zasoby techniczne wnioskodawcy zapewniają 

prawidłową realizację zaplanowanych w projekcie prac B+R  

 Projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację 

2) Kryteria merytoryczne w ramach oceny gospodarczo-biznesowej:  

  a) dostępu (ocena TAK/NIE):  

 Projekt dotyczy innowacji produktowej lub procesowej 

 Kwestia własności intelektualnej nie stanowi bariery dla wdrożenia 

rezultatów projektu 

 Kadra zarządzająca oraz sposób zarządzania w projekcie umożliwia jego 

prawidłową realizację 



 

 

  

 b) punktowanie (0-5 pkt): 

 Nowość rezultatów projektu 

 Zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty projektu 

 Opłacalność wdrożenia 

   c) punktowanie (punktacja 0/2 pkt w przypadku projektów MŚP): 

 Wdrożenie rezultatów projektu planowane jest na terenie RP 

 

 

 

Poziom dofinansowania: 
 
 Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych:  
 

 2 mln PLN w przypadku MŚP  

 o  12 mln PLN w przypadku dużych przedsiębiorstw  
 

 Maksymalna wartość dofinansowania:  
 

 20 mln EUR – jeżeli koszty kwalifikowalne badań przemysłowych stanowią 
więcej niż połowę całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu  

 o 15 mln EUR – jeśli koszty kwalifikowane prac rozwojowych stanowią więcej 
niż połowa całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu) określonych 
szczegółowo w Regulaminie Przeprowadzania Konkursu  

 

Intensywność wsparcia:  
 

 50% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku badań przemysłowych  

 25% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku prac rozwojowych 

 50% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku studiów wykonalności  

 + 10% w przypadku średnich przedsiębiorstw  

 + 20% w przypadku małych i mikro przedsiębiorstw  

 + 15% premii (do maksymalnie 80% kosztów projektu) w przypadku deklaracji 
szerokiego rozpowszechnienia wyników projektu 

 
 
 
 

6.1.2  Demonstrator – prace B+R związane z wytworzeniem instalacji 
pilotażowej/demonstracyjnej 

 
 

Celem działania jest podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw dzięki wykorzystywaniu 
rezultatów prac B+R w prowadzonej działalności gospodarczej. 

 



 

 

Adresatami konkursów w tzw. „Demonstratorze” są przedsiębiorcy spełniający kryteria mikro, małych 
i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz przedsiębiorcy inni niż MŚP. Mogą ubiegać się o dofinansowanie 
projektów obejmujących realizację B+R nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami służącymi 
rozwojowi prowadzonej działalności gospodarczej oraz wzmacnianiu ich pozycji konkurencyjnej, o ile 
przedmiotem projektu będzie rozwiązanie wpisujące się w krajowe inteligentne specjalizacje. 

 
Przedsiębiorstwo może przeprowadzić prace B+R samodzielnie i przy wykorzystaniu własnych zasobów 
lub zlecając realizację prac B+R podmiotom zewnętrznym (jednostkom naukowym, innym 
przedsiębiorstwom, sieciom naukowym, konsorcjom naukowo-przemysłowym, itp.). Finansowaniem 
mogą być objęte projekty dotyczące realizacji przez przedsiębiorstwo prac B+R związanych z 
wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej. W ramach tego etapu prac B+R dokonana 
zostanie weryfikacja nowego rozwiązania w warunkach zbliżonych do rzeczywistych i operacyjnych. 
Realizacja przedmiotowego instrumentu zapewni przedsiębiorcy możliwość doprowadzenia 
rozwiązania będącego przedmiotem projektu do etapu, kiedy będzie można je skomercjalizować. 

 
Wsparcie może służyć finansowaniu wydatków do etapu przygotowania pierwszej produkcji na bazie 
wyników prac B+R. Pierwsza produkcja oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do 
zwiększenia skali obiektów pilotażowych lub do pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, 
obejmujących kroki następujące po uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach której zawarta jest faza 
testowania, ale nie produkcja masowa lub działalność handlowa. 
 
 

Kryteria wyboru projektów: 

1. Kryterium formalne specyficzne. 

Projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie  

2. Kryteria merytoryczne.  

1) Kryteria merytoryczne w ramach oceny naukowo-technologicznej:  

a) dostępu (ocena TAK/NIE):  

 Projekt obejmuje wyłącznie prace rozwojowe  

 Zaplanowane prace B+R są adekwatne i niezbędne do osiągnięcia celu 

projektu, a ryzyka z nimi związane zostały zdefiniowane  

 Zespół badawczy oraz zasoby techniczne wnioskodawcy zapewniają 

prawidłową realizację zaplanowanych w projekcie prac B+R  

 Projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację 

2) Kryteria merytoryczne w ramach oceny gospodarczo-biznesowej:  

  a) dostępu (ocena TAK/NIE):  

 Projekt dotyczy innowacji produktowej lub procesowej 

 Kwestia własności intelektualnej nie stanowi bariery dla wdrożenia 

rezultatów projektu 

 Kadra zarządzająca oraz sposób zarządzania w projekcie umożliwia jego 

prawidłową realizację 



 

 

 

b) punktowanie (0-5 pkt): 

 Nowość rezultatów projektu 

 Zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty projektu 

 Opłacalność wdrożenia 

c) punktowanie (punktacja 0/2 w przypadku projektów MŚP oraz punktacja 0/3 

w przypadku projektów dużych przedsiębiorców): 

 Wdrożenie rezultatów projektu planowane jest na terenie RP 

 

 

Poziom dofinansowania: 

 Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych:  

 5 mln PLN w przypadku MŚP  

 20 mln PLN w przypadku dużych przedsiębiorstw  

 

 Maksymalna wartość dofinansowania: 

 15 mln EUR  

 

Intensywność wsparcia:  

 25% kosztów kwalifikowalnych – dla prac rozwojowych 

 + 10% w przypadku średnich przedsiębiorstw  

 + 20% w przypadku małych i mikro przedsiębiorstw  

 + 15% premii (do maksymalnie 80% kosztów projektu) w przypadku 

deklaracji szerokiego rozpowszechnienia wyników projektu 

 

 

6.1.3 Sektorowe działania B+R 

 

 

Programy sektorowe służą realizacji dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju poszczególnych 
branż/sektorów gospodarki. 
 

Programy sektorowe służą realizacji dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju poszczególnych 

branż/sektorów gospodarki. 



 

 

Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektu, który obejmuje badania przemysłowe i 

eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu art. 25 

rozporządzenia 651/2014 (projekt w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych 

nie uzyska dofinansowania). 

W programach sektorowych inicjatorem wspólnego przedsięwzięcia jest grupa przedsiębiorstw, które 

występują w imieniu branży (np. za pośrednictwem platformy technologicznej, inicjatywy klastrowej, 

etc.), przedstawiając zarys agendy badawczej wraz z konkretnym zapotrzebowaniem sektora na prace 

B+R. 

Programy sektorowe mogą służyć wyłanianiu inteligentnych specjalizacji, zgodnie z koncepcją 

przedsiębiorczego odkrywania, stanowiąc element monitorowania Krajowej Inteligentnej Specjalizacji. 

 

Instytucja odpowiedzialna: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

Forma wsparcia: dotacja 

Beneficjenci: przedsiębiorstwa albo konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z                   

przedsiębiorców) – w których skład wchodzi co najmniej 2 przedsiębiorców 

 

Kryteria wyboru projektów: 

1. Kryterium formalne specyficzne  

Projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie  

2. Kryteria merytoryczne  

1)  Kryteria merytoryczne w ramach oceny naukowo-technologicznej: 

a) dostępu (ocena TAK/NIE):  

 Projekt obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace 

rozwojowe  

 Przedmiotem projektu jest rozwiązanie wpisujące się w krajową 

inteligentną specjalizację  

 Zgodność z zakresem tematycznym konkursu  

b) punktowane (punktacja od 0 do 5 pkt): 

 Zaplanowane prace B+R są adekwatne i niezbędne do osiągnięcia 

celu i przedmiotu projektu, a potencjalne zagrożenia zostały 

zdefiniowane 

 Zespół badawczy oraz zasoby techniczne wnioskodawcy zapewniają 

prawidłową realizację zaplanowanych w projekcie prac B+R  

 Nowość rezultatów prac B+R w porównaniu do aktualnego stanu 

nauki i techniki w zakresie objętym projektem  

 



 

 

 

2)  Kryteria merytoryczne w ramach oceny gospodarczo-biznesowej: 

a) dostępu (ocena TAK/NIE):  

 Projekt dotyczy innowacji produktowej lub procesowej  

 Kwestia własności intelektualnej nie stanowi bariery dla wdrożenia 

rezultatów projektu  

 Kadra zarządzająca oraz sposób zarządzania w projekcie umożliwia 

jego prawidłową realizację.  

 

b) punktowane (skala od 0 do 5 pkt):  

 Zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty projektu  

 Opłacalność wdrożenia  

 

c) punktowane (punktacja 0/5):  

 Wdrożenie rezultatów projektu planowane jest na terenie RP 

W 2015 roku realizowane były programy:  

 INNOLOT – innowacyjne lotnictwo,  

 INNOMED – innowacyjna medycyna, 

 INNOCHEM – innowacyjny sektor chemiczny.  

 

W roku 2016 sektorowe działania B+4 obejmują 3 programy sektorowe: 

 INNOTEXTILE – innowacje w branży tekstylnej,  

 INNOSBZ – innowacyjne systemy bezzałogowe,  

 INNOSTAL – innowacyjny sektor stalowy,  

 GameINN – produkcja gier wideo,  

 INNOTABOR – innowacyjny tabor szynowy do przewozów pasażerskich, towarowych i 

specjalizowanych,  

 INNOMOTO – innowacyjny sektor motoryzacyjny,  

 PBSE – innowacyjny sektor elektroenergetyczny,  

 IUSER – inteligentne urządzenia i systemy do generacji energii oraz zarządzania systemami i 

elementami energetyki rozproszonej lub rozsianej. 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.1.4  Wsparcie inwestycji  w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw 

 

Wsparcie obejmuje tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw poprzez inwestycje w 

aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służy tworzeniu innowacyjnych 

produktów i usług. Oferowane wsparcie przyczyni się do powstawania działów B+R i laboratoriów w 

przedsiębiorstwach oraz tworzenia centrów badawczo-rozwojowych. 

Podstawą oceny projektu jest agenda badawcza, którą przedsiębiorstwo będzie realizować z 

wykorzystaniem infrastruktury badawczej wybudowanej lub zmodyfikowanej w ramach projektu. 

Czynnikami decydującymi o przyznaniu wsparcia będą m.in.: plan wykorzystania wytworzonej 

infrastruktury, poziom nakładów na działalność B+R, wielkość zatrudnienia pracowników 

zaangażowanych w działalność B+R. Realizacja agendy badawczej przez przedsiębiorstwo będzie 

monitorowana w trakcie realizacji projektu oraz oceniana po jego zakończeniu. Niezrealizowanie 

agendy badawczej przez przedsiębiorstwo skutkuje obowiązkiem proporcjonalnego zwrotu 

dofinansowania. Inwestycje infrastrukturalne mogą być uzupełnione o działania związane z rozwojem 

umiejętności pracowników obsługujących nową aparaturę badawczą (w ramach cross financingu). 

 

Instytucja odpowiedzialna: Ministerstwo Rozwoju   

Forma wsparcia: dotacja 

Beneficjenci: przedsiębiorstwa 

 

 

 

Kryteria wyboru projektu m.in.: 

 potencjał wnioskodawcy do prowadzenia działalności badawczo – rozwojowej 

(wytworzoną w efekcie realizacji projektu infrastrukturę B+R należy następnie 

wykorzystywać na potrzeby prowadzenia prac B+R przez firmę, na podstawie agendy 

badawczej, załączanej do wniosku o dofinansowanie)  

 wpisanie się projektu w Krajową Inteligentną Specjalizację (projekt powinien 

dotyczyć obszarów uznanych przez Ministerstwo Gospodarki za specjalizacje krajowe, 

a we wniosku należy uzasadnić wpisanie się w ten dokument)  

 nawiązanie współpracy w ramach agendy badawczej z inną firmą z sektora MŚP, 

organizacjami badawczymi lub organizacjami pozarządowymi (w różnych formach)  

 udokumentowana współpraca z jednostką naukową (dodatkowe punkty, jeśli taka 

współpraca jest)  

 przyrost miejsc pracy (dodatkowe punkty, jeśli taki przyrost jest)  

 

 

 



 

 

Poziom dofinansowania: 

 Minimalna wartość projektu:  

 2 mln zł  

 Maksymalna wartość projektu: 

 50 mln euro  

 

 

Intensywność wsparcia:  

a) na wydatki inwestycyjne na infrastrukturę B+R  

 województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, warmińsko – mazurskie 

mają finansowanie 70% małe, 60% średnie, 50% duże przedsiębiorstwa  

 województwa: wielkopolskie, dolnośląskie, śląskie mają finansowanie 45% 

małe, 35% średnie, 25% duże przedsiębiorstwa  

 województwa:  zachodniopomorskie,  pomorskie,  kujawsko  –  pomorskie,  

lubuskie,  opolskie, łódzkie, świętokrzyskie, małopolskie mają finansowanie 

55% małe, 45% średnie, 35% duże przedsiębiorstwa  

 mazowieckie podregiony: radomski, warszawski wschodni, ostrołęcko-

siedlecki, ciechanowsko-płocki mają finansowanie 55% małe, 45% średnie, 

35% duże przedsiębiorstwa  

 mazowiecki podregion warszawski zachodni ma finansowanie 40% małe, 30% 

średnie, 20% duże przedsiębiorstwa  

 mazowiecki podregion m.st. Warszawy do końca 2017 roku ma finansowanie 

35% małe, 25% średnie, 15% duże przedsiębiorstwa, a od początku 2018 

będą te progi jeszcze o 5 punktów procentowych niższe  

b) na prace rozwojowe:  

 mikro i małe przedsiębiorstwa – 45%  

 średnie – 35%  

 duże – 25%  

 

c) w ramach pomocy de minimis (na wydatki inwestycyjne maksymalnie do kwoty 200 tys. 

euro):  

 mikro i małe przedsiębiorstwa – 45%  

 średnie – 35%  

 duże – 25% 

 

 



 

 

6.1.5  Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw – bony na innowacje dla 

MŚP 

 

 

 

W ramach Działania dofinansowywane są projekty związane z zakupem usługi polegającej na 

opracowaniu: nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, nowej lub znacząco ulepszonej technologii 

produkcji, nowego projektu wzorniczego; nowej lub znacząco ulepszonej usługi. 

 

Projekt wzorniczy to opracowanie cech technicznych, użytkowych i estetycznych wyrobu zmierzające 

do wprowadzenia go do obrotu. Innowacja nietechnologiczna to innowacja organizacyjna lub 

marketingowa. 

 

Wykonawcą usług, o których mowa powyżej, mogą być jednostki naukowe posiadające siedzibę na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w 

art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki. 

 

Instytucja odpowiedzialna: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

Forma wsparcia: dotacja  

Beneficjenci: Małe i Średnie Przedsiębiorstwa 

 

 

Kryteria wyboru projektu: 

1. Kryterium formalne specyficzne. 

 Wnioskodawca posiada status MŚP  

 

2. Kryteria merytoryczne.  

 Kwalifikowalność podmiotowa Wykonawcy usługi  

 Projekt jest zgodny z zakresem działania, a cel projektu jest uzasadniony i 

racjonalny  

 Projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację  

 Wydatki kwalifikowalne są uzasadnione i racjonalne  

 Wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone 

cele projektu, adekwatne do projektu.  

 Wnioskodawca posiada zdolność do sfinansowania projektu  

 Poziom innowacyjności rezultatu projektu  



 

 

 Stopień gotowości wdrożeniowej rezultatu projektu (wyrobu, usługi, projektu 

wzorniczego lub technologii produkcji)  

 Włączenie końcowych użytkowników w proces tworzenia nowego lub 

znacząco ulepszonego produktu (wyrobu, usługi) projektu wzorniczego lub 

technologii produkcji 

 

Poziom dofinansowania: 

 Minimalna kwota wydatków kwalifikowanych na jeden projekt: 

 60 000 zł  

 Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych na jeden projekt:  

 400 000 zł  

 Minimalna wartość wsparcia:  

 48 000 zł (dla mikro i małych przedsiębiorców)  

 42 000 zł (dla średnich przedsiębiorców)  

 Maksymalna wartość wsparcia:  

 320 000 zł (dla mikro i małych przedsiębiorców)  

 280 000 zł (dla średnich przedsiębiorców)  

 

Intensywność wsparcia:  

 do 70% dla średnich przedsiębiorców  

 do 80% dla mikro i małych przedsiębiorców 

 

 

Koszty kwalifikowane: 

 usługa polegająca na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego 

wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego;  

 usługa dotycząca innowacji nietechnologicznej, jeśli usługa ta towarzyszy 

usłudze w zakresie innowacji technologicznej (do 15%)  

 materiały, pod warunkiem, że są niezbędne do realizacji usługi w zakresie 

innowacji technologicznej (do 15%) 



 

 

 

Możliwości zakładania własnej działalności gospodarczej w 

ramach Funduszy Europejskich 2014-2020 na przykładzie woj. 

Mazowieckiego 

 

 

 

 

 

7.1  Program Wiedza Edukacja Rozwój 

 

Wsparcie na założenie działalności gospodarczej dla osób młodych do 29  roku życia w Programie 

Wiedza Edukacja Rozwój będzie udzielane  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Inicjatywy dla młodych. Wsparcie zostanie skierowane do osób w wieku  do 29 lat spełniających 

jednocześnie trzy warunki: 

 nie pracują (tj. są bezrobotne lub bierne zawodowo) 

 nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) 

 nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, 

uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, 

potrzebnych do wykonywania pracy) 

Programy wsparcia dla osób 
otwierających działalność gospodarczą 

• Program Wiedza Edukacja 
Rozwój

poniżej 29 
roku życia

• Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Mazowieckiego

powyżej 29 
roku życia

7. 



 

 

Celem jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych pozostających w szczególnie trudnej 

sytuacji na rynku pracy. Jednym z instrumentów wspomagających aktywizację zawodową  takich osób 

jest  wsparcie w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. 

 

 

Wsparcie w tym  zakresie  obecnie jest realizowane w ramach następującego działania Programu 

Wiedza Edukacja Rozwój:  

 

 

 

Wsparcie w zakresie założenia firmy będzie udzielane poprzez: 

 udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa 

 doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia 

i prowadzenia działalności gospodarczej 

 wsparcie pomostowe 

Przyznanie wsparcia będzie uzależnione od wyniku analizy sytuacji  i identyfikacji indywidualnych 

potrzeb osoby starającej się o dofinansowanie. 

 

Starosta (prezydent miasta) może przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności 

gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z 

podjęciem tej działalności, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej 

wysokości przeciętnego wynagrodzenia (obecnie jest to ok. 22 tys. zł). 

 

Bezrobotny  zarejestrowany w Urzędzie Pracy, zamierzający rozpocząć  działalność gospodarczą, może 

złożyć do Urzędu Pracy wniosek o  przyznanie  jednorazowo środków na podjęcie 

działalności  gospodarczej  w terminach ogłoszonych przez Dyrektora Urzędu Pracy. 

Przed złożeniem Wniosku, należy dokładnie zapoznać się z  Regulaminem, dotyczącym przyznawania 

bezrobotnemu  jednorazowo środków na podjęcie działalności  gospodarczej. Regulaminy te ustalane 

są wewnętrznie przez Urzędy Pracy. 

 

 

wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy 
– realizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy



 

 

 

7.2  Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 

 

Wsparcie  w ramach Regionalnych Programów jest skierowane do osób powyżej 29 roku życia. Zostało 

ono zaplanowane w ramach następujących działań Programu Regionalnego dla Mazowsza: 

 

 

 

Wsparciem zostaną objęte osoby bezrobotne,  nieaktywne zawodowo, przede wszystkim  te będące 

w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, czyli osoby powyżej 50 roku życia, osoby z 

niepełnosprawnością, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych, 

kobiety.  

W ramach powyższych działań pomoc w postaci dotacji na założenie działalności gospodarczej 

połączona zostanie z modułem doradztwa i szkoleń przygotowujących do jej uruchomienia oraz 

utrzymania.  

Przyznanie wsparcie będzie poprzedzone przeprowadzeniem  analizy sytuacji zawodowej uczestnika 

projektu oraz stworzeniem Indywidualnego Planu Działań. Wsparcie na założenie firmy powinno 

wynikać z rodzaju wsparcia niezbędnego do aktywacji zawodowej określonego w Indywidualnym 

Planie Działań. 

 

W ramach planowanego do uruchomienia w najbliższym czasie działania aktywizacji zawodowej osób 

bezrobotnych przez PUP wsparcie będzie udzielane przez Powiatowe Urzędy Pracy dla osób 

zarejestrowanych jako osoby bezrobotne  

w urzędach. Zasady ubiegania się o wsparcie oraz terminy składania wniosków zostaną określone przez 

dany Urząd Pracy.  

 

 

 

 

 

Aktywizacja zawodowa osób poszukujących pracy i biernych zawodowo

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez Powiatowe Urzędy Pracy
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