105 mld euro dla Polski
Parlament Europejski przyjął budŜet Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020, Polska jest
jego największym beneficjentem. Przeznaczona kwota dla naszego kraju jest większa
w porównaniu do lat ubiegłych.
Z unijnego budŜetu do Polski trafi kwota ponad 105 mld euro, która ma być przeznaczona na
politykę spójności oraz na wspólną politykę rolną, w tym na dopłaty bezpośrednie i rozwój
obszarów wiejskich.
W ramach otrzymanej kwoty, w nowej pespektywie finansowej na lata 2014 - 2020
realizowane będą, podobnie jak do tej pory, programy krajowe, w tym jeden ponadregionalny
dla województw Polski Wschodniej oraz 16 programów regionalnych. Programy krajowe to:
Inteligentny Rozwój, Infrastruktura i Środowisko, Wiedza Edukacja Rozwój,
Polska Wschodnia, Polska Cyfrowa, Pomoc Techniczna. Ponadto realizowane będą
programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Nowym programem jest Polska Cyfrowa,
pozostałe są kontynuacją tych istniejących w poprzedniej perspektywie. Celem Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa jest zapewnienie szerokiego dostępu do szybkiego internetu,
stworzenie efektywnych e-usług. Realizacja programu przyczyni się do wzrostu poziomu
kompetencji cyfrowych społeczeństwa.
W ramach polityki spójności Polska będzie mogła inwestować m.in. w badania naukowe oraz
ich komercjalizację, kluczowe połączenia drogowe (autostrady, drogi ekspresowe), rozwój
przedsiębiorczości, transport przyjazny środowisku (kolej, transport publiczny), cyfryzację
kraju (szerokopasmowy dostęp do internetu, e-usługi), czy włączenie społeczne i aktywizację
zawodową.
Ponadto będziemy mogli korzystać w konkretnych obszarach tematycznych z programów
podlegających bezpośrednio Komisji Europejskiej. Będą to: Erasmus+ dotyczący edukacji,
sportu i młodzieŜy, Kreatywna Europa zajmujący się kulturą i mediami, Horyzont 2020
w obszarze badań naukowych, Cosme w zakresie konkurencyjności i innowacyjności
przedsiębiorstw, Europa dla Obywateli dotyczący moŜliwości dofinansowania działań
projektów społecznych, edukacyjnych i kulturalnych. Poza tym wdraŜany będzie instrument
Łącząc Europę, który obejmuje działania w zakresie transportu kolejowego i lotniczego.
Cel, którym jest poprawa jakości Ŝycia ludności, realizowany będzie w trzech obszarach:
konkurencyjna gospodarka, spójność społeczna i terytorialna oraz sprawne i efektywne
państwo.
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