Fundusze UE 2014-2020
Komisja Europejska zatwierdziła wszystkie Krajowe i Regionalne Programy
Operacyjne na lata 2014-2020. Pokrótce przybliŜymy Państwu, kto oraz na jaki cel
będzie mógł się ubiegać o dofinansowanie w nowej puli finansowej.
Pomoc finansowa z Funduszy Europejskich w latach 2014-2020 została skierowana do
sześciu Krajowych Programów Operacyjnych, w tym jeden skierowany do województw
Polski Wschodniej. Podmioty zainteresowane uzyskaniem dotacji z Funduszy Europejskich
mogą starać się o dofinansowanie z następujących programów pomocowych:
1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Celem tego programu jest
wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku,
a takŜe sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej. Program ten będzie źródłem
finansowania wsparcia przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska
naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów, w tym takŜe ochronę,
promocję i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego. W ograniczonym zakresie
wspieranie będzie włączenie społeczne i walka z ubóstwem, promowanie zrównowaŜonego
transportu oraz usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu infrastruktur sieciowych.
Program w sposób szczególny będzie promował miasta przeznaczając im środki finansowe
w obszarze transportu oraz podniesienia efektywności energetycznej.
2. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR). Celem programu jest
dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych prowadzonych przez przedsiębiorców
samodzielnie lub we współpracy z sektorem nauki oraz wdroŜenia wyników ich pracy na
rynek. Program pomoŜe skutecznie przekształcić pomysły w innowacyjne produkty, usługi
i technologie, czyli przejść od pomysłu do rynku. Wsparcie otrzymają przedsiębiorcy chcący
rozwijać swoją działalność poza granicami Polski oraz korzystający z usług instytucji
otoczenia biznesu. Część środków zostanie przeznaczona na podniesienie pozycji polskiej
gospodarki na arenie międzynarodowej. Finansowane będą głównie przedsięwzięcia
wpisujące się w tzw. inteligentne specjalizacje, tj. wybrane dziedziny gospodarki i nauki,
stanowiące potencjał rozwoju kraju i regionu.
3. Polska Cyfrowa (PO PC). Celem programu jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów
dla rozwoju kraju, a mianowicie zapewnienie powszechnego dostępu do szybkiego internetu
(do 2020r. mieszkańcy Polski będą mieć dostęp do internetu o przepustowości co najmniej
30 Mb/s), nowoczesnych i przyjaznych e-usług publicznych (dostęp do elektronicznych usług
z zakresu zdrowia, edukacji, zamówień publicznych, sądownictwa itp.) oraz rozwoju
cyfrowych umiejętności społecznych. Program ten skupia się wyłącznie na obszarze
cyfryzacji i technologii informacyjno-komunikacyjnych.
4. Program Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Celem programu jest pomoc osobom
młodym w podjęciu zatrudnienia (np. staŜe, praktyki zawodowe, szkolenia, dopłaty do firm na
zatrudnienie osób młodych), wsparcie przedsiębiorczości osób młodych (np. dotacja na
załoŜenie własnej firmy). Program przewiduje środki na kształcenie studentów i doktorantów
w rozwoju kompetencji kluczowych, rozszerzenie oferty studiów w językach obcych oraz
realizację studiów we współpracy z pracodawcami. ZałoŜeniem programu jest
indywidualizacja pomocy dla osób bezrobotnych, modernizacja programów nauczania,
stworzenie lepszych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej poprzez
uproszczenia prawa, usprawnienia w sądach gospodarczych, lepsze usługi publiczne dla
firm.
5. Program Polska Wschodnia (PO PW). Program obejmuje 5 województw: lubelskie,
podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie oraz warmińsko-mazurskie. Celem programu jest
wzrost konkurencyjności i innowacyjności firm działających w Polsce Wschodniej, rozwój
połączeń drogowych miast wojewódzkich z otaczającymi je obszarami, a takŜe lepsze
wykorzystanie transportu miejskiego oraz dostępność makroregionu w zakresie infrastruktury
kolejowej.
6. Program Pomoc Techniczna (PO PT). Program ma zapewnić efektywne
funkcjonowanie systemu wdraŜania środków unijnych w Polsce. Jego fundusze będą
wspierać instytucje w wykonywaniu obowiązków nałoŜonych przez nowe przepisy unijne w
obszarze m.in. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Prowadzone będą teŜ działania

edukacyjne, szkoleniowe oraz promocyjne skierowane do beneficjentów i potencjalnych
beneficjentów Funduszy Europejskich.

Alokacja przeznaczonych środków na poszczególne programy pomocowe.

Komisja Europejska zatwierdziła takŜe 16 programów dla poszczególnych województw,
w tym Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Celem programu
jest inteligentny, zrównowaŜony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy
wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy. Nacisk połoŜony będzie przede
wszystkim na wspieranie przedsiębiorczości, edukacji, zatrudnienia i włączenia społecznego,
technologii informacyjno-komunikacyjnych, infrastruktury ochrony środowiska, energetyki
oraz transportu, co równieŜ znajdzie swoje odzwierciedlenie w regionalnych inteligentnych
specjalizacjach. O dofinansowanie będzie moŜna się starać w ramach 11 osi priorytetowych:
I: Wykorzystywanie działalności badawczo – rozwojowej w gospodarce, II: Wzrost
e-potencjału Mazowsza, III: Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości, IV:
Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, V: Gospodarka przyjazna środowisku, VI: Jakość
Ŝycia, VII: Rozwój regionalnego systemu transportowego, VIII: Rozwój rynku pracy, IX:
Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, X: Edukacja dla rozwoju regionu, XI:
Pomoc Techniczna.
Na stronie internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl moŜna znaleźć
harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym, strona jest na
bieŜąco uaktualniana, zapraszamy do jej odwiedzania.

Podział środków podzielony na poszczególne gałęzie rozwojowe w województwie mazowieckim.

Artykuł w ramach działalności Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct –
Piaseczno. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w
ramach dotacji dla punktów informacji publicznej „Sieć Punktów Informacji
Europejskiej Europe Direct” w latach 2013-2017.

