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Komisja Europejska zaakceptowała Polsce wszystkie programy na nową perspektywę na lata 2014-2020, w tym
programy regionalne (RPO) województw.
Głównym celem RPO jest zwiększenie konkurencyjności regionów oraz poprawa jakości życia ich mieszkańców
poprzez wykorzystanie potencjałów regionalnych i niwelowanie barier rozwojowych. Programy regionalne są
zarządzane przez poszczególne Urzędy Marszałkowskie. Budżet 16 RPO wynosi ok. 31,3 mld euro, to niemal 40
proc. (wzrost z ok. 25 proc.) wszystkich środków na lata 2014-2020.
Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 to tak jak jego poprzednik, największy polski program (27,4 mld
euro z UE). Będzie źródłem funduszy na infrastrukturę transportową, ochronę środowiska, energetykę,
gospodarkę niskoemisyjną, ochronę zdrowia i kulturę.
Program Inteligentny Rozwój jest drugim pod względem budżetu programem na lata 2014-2020 i największym w
Unii Europejskiej programem ﬁnansującym badania, rozwój oraz innowacje. Na jego realizację przeznaczono ok.
8,6 mld euro z Funduszy Europejskich, tj. ponad 36 mld zł. Najważniejszym jego założeniem jest doﬁnansowanie
projektów badawczo-rozwojowych prowadzonych przez przedsiębiorców – samodzielnie lub we współpracy z
sektorem nauki – oraz wdrożenia ich wyników na rynek.
Program Wiedza Edukacja Rozwój (4,65 mld euro z UE i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych) to środki
na aktywizację zawodową osób młodych (15-29 lat), reformy polityk publicznych w obszarze rynku pracy,
gospodarki i edukacji, rozwój szkolnictwa wyższego, wyższą jakość usług służby zdrowia i programy
proﬁlaktyczne oraz na innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową.
Program Polska Cyfrowa to prawie 2,2 mld euro z UE na szerokopasmowy internet, e-administrację i podniesienie
kompetencji cyfrowych społeczeństwa.
Program Polska Wschodnia (2 mld euro z UE) to dodatkowe, obok programów krajowych i regionalnych, wsparcie
dla województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Fundusze
programu traﬁą na przedsiębiorczość i innowacyjność, transport publiczny i drogi w miastach wojewódzkich
Polski Wschodniej oraz kolej.
Program Pomoc Techniczna to nieco ponad 700 mln euro z UE na „oliwienie” systemu wdrażania funduszy
unijnych w Polsce tak, by inwestowanie tych pieniędzy odbywało się prawidłowo (m.in. szkolenia dla
beneﬁcjentów i pracowników instytucji wdrażających fundusze).

Małopolskie:
http://www.fundusze20072013.malopolska.pl/2014_2020/Strony/Regionalny_Program_Operacyjny.aspx
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