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W Polsce Fundusze Unijne w perspektywa na lata 2014-2020 będą wdrażane poprzez sześć krajowych
programów operacyjnych zarządzanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz przez 16
programów regionalnych zarządzanych przez Urzędy Marszałkowskie.
Na poziomie krajowym najwięcej środków jest przeznaczonych na Program Infrastruktura i Środowisko (27,5 mld
euro), którego priorytetem jest gospodarka niskoemisyjna, ochrona środowiska, rozwój infrastruktury technicznej
kraju i bezpieczeństwo energetyczne. Drugim co do wielkości środków jest Program Inteligentny Rozwój (8,6 mld
euro) - nowy program wspierania innowacji. Wsparcie otrzymają przede wszystkim przedsięwzięcia z obszaru
technologii informacyjno-komunikacyjnych, biogospodarki, zdrowej żywności i jakości życia, tzw. inteligentne
specjalizacje. Celem Programu Wiedza Edukacja Rozwój (4,7 mld euro) jest poprawa polityki i działań publicznych na
rzecz rynku pracy, edukacji i całej gospodarki; zwłaszcza wsparcie szkolnictwa wyższego ukierunkowane na potrzeby
rozwoju; promocja innowacji społecznych i współpracy ponadnarodowej. Kolejny Program Polska Cyfrowa (2,2 mld
euro) ma na celu zwiększenie dostępności do Internetu, stworzenie przyjaznej dla obywatela e-administracji, która
umożliwi załatwianie wielu spraw za pośrednictwem komputera oraz upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy i
umiejętności korzystania z komputerów. Program Polska Wschodnia (2 mld euro) jest ponadregionalnym programem
dla województw Polski Wschodniej mającym na celu wzrost konkurencyjności i innowacyjności makroregionu Polski
Wschodniej poprzez wsparcie innowacyjności i rozwoju badań oraz zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej
makroregionu, w szczególności dzięki dostępności transportowej. Program Pomoc Techniczna (0,7 mld euro) ma
zapewnić sprawne działanie instytucji systemu wdrażania funduszy, jak również stworzenie skutecznego systemu
informacji i promocji funduszy europejskich. Dodatkowo projekty realizowane z partnerem zagranicznym zostaną
dofinansowane z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (0,7 mld euro).
Iwona Wendel, wiceminister infrastruktury i rozwoju: Przedsiębiorcy, obok samorządów, pozostaną
największymi beneficjentami funduszy unijnych w nowej perspektywie .
Duża część środków dostępnych dla firm zostanie przeznaczonych na innowacje i prace badawczo-rozwojowe.
Minister Wendel podkreśla konieczność wyboru konkretnych obszarów, do których trafią te fundusze. – Zainwestujemy
je w dziedziny, które pozwolą Polsce i województwom rozwinąć tkwiący w nich potencjał. Na poziomie krajowym
wyznaczono 19 takich obszarów. Poza tym każde z województw wskazało własne – informuje.

Regionalne programy operacyjne
Głównym celem Regionalnych Programów Operacyjnych będzie zwiększenie konkurencyjności regionów oraz
poprawa jakości życia ich mieszkańców poprzez wykorzystanie potencjałów regionalnych i niwelowanie barier
rozwojowych. Tak jak w mijającej perspektywie, programy regionalne będą zarządzane przez poszczególne Urzędy
Marszałkowskie. Budżet 16 RPO wynosi ok. 31,3 mld euro . Jest to niemal 40% (wzrost z ok. 25%) wszystkich
środków na lata 2014-2020.
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