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                  Fundacja Świętokrzyski Instytut Samorządu Terytorialnego 

Na posiedzeniu 17-21 lipca 2020 r. przywódcy UE uzgodnili budżet całkowity na lata 

2021-2027 w wysokości 1,8 bln EUR, na który składają się wieloletnie ramy 

finansowe (WRF) oraz nadzwyczajny instrument odbudowy, znany jako Next 

Generation EU (NGEU). Polska w okresie od 2021 r. do 2027 r. może otrzymać w 

sumie 159 mld euro, z czego 124 mld euro dostępnych będzie w formie dotacji, a 34 

mld euro w formie pożyczek. Według wyliczeń Kancelarii Premiera wysokość 

wsparcia wyniesie 776 mld zł w cenach bieżących. 

Będziemy największym beneficjentem polityki spójności, z której otrzymamy 66,8 mld 

euro. Dodatkowo, w jej ramach trafią do nas środki wynegocjowane na walkę ze 

skutkami COVID-19 w wysokości około 3 mld euro. Dofinansowanie ze Wspólnej 

Polityki Rolnej sięgnie 28,5 mld euro. W nowym budżecie Unii Europejskiej, podobnie 

jak w obecnej perspektywie finansowej, największymi odbiorcami wsparcia 

pozostaną samorządy. 

Aby realizować założenia Umowy Partnerstwa, potrzebujemy programów krajowych  

i regionalnych. Określają one priorytetowe obszary wsparcia i wyznaczają konkretne 

działania. 

Podobnie jak w latach 2014-2020 również w nowej rozpoczynającej się perspektywie 

około 60% funduszy z polityki spójności trafi do programów realizowanych na 

poziomie krajowym. Pozostałe 40% otrzymają programy regionalne, zarządzane 

przez marszałków województw. 

Znamy już podział środków na poszczególne programy krajowe*: 

• Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) – 

następca Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Program przyczyni się 

do rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska oraz 

przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu. FEnIKS wesprze również 

inwestycje transportowe oraz dofinansuje ochronę zdrowia i dziedzictwo 

kulturowe. Planowany budżet to: ponad 25 mld euro. 

• Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) – program 

jest kontynuacją dwóch wcześniejszych programów: Innowacyjna Gospodarka 

2007-2013 (POIG) oraz Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR). FENG będzie 
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wspierał realizację projektów badawczo-rozwojowych, innowacyjnych oraz 

takich, które zwiększają konkurencyjność polskiej gospodarki. Z programu 

będą mogli skorzystać m.in. przedsiębiorcy, instytucje z sektora nauki, 

konsorcja przedsiębiorstw oraz instytucje otoczenia biznesu, w szczególności 

ośrodki innowacji. Planowany budżet to ok 7,9 mld euro. 

• Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) -

 następca Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Główne obszary 

działania FERS to: praca, edukacja, zdrowie oraz dostępność. Program 

będzie wspierał projekty z zakresu: poprawy sytuacji osób na rynku pracy, 

zwiększenia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, zapewnienia 

opieki nad dziećmi, podnoszenia jakości edukacji i rozwoju kompetencji, 

integracji społecznej, rozwoju usług społecznych i ekonomii społecznej oraz 

ochrony zdrowia.  

• Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) - jest następcą 

programu Polska Cyfrowa (POPC), który w latach 2014-2020 wspierał 

cyfryzację  

w Polsce. FERC będzie koncentrował się przede wszystkim na: zwiększeniu 

dostępu do ultraszybkiego internetu szerokopasmowego, udostępnieniu 

zaawansowanych e-usług pozwalających w pełni na elektroniczne załatwienie 

spraw obywateli i przedsiębiorców, zapewnieniu cyberbezpieczeństwa  

w ramach nowego dedykowanego obszaru interwencji, rozwoju gospodarki 

opartej na danych, wykorzystującej najnowsze technologie cyfrowe, rozwoju 

współpracy międzysektorowej na rzecz tworzenia cyfrowych rozwiązań 

problemów społeczno-gospodarczych, wsparciu rozwoju zaawansowanych 

kompetencji cyfrowych, w tym również w obszarze cyberbezpieczeństwa dla 

jednostek samorządu terytorialnego (jst) i przedsiębiorców. Planowany budżet 

FERC to ok. 2 mld euro. 

• Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) – nowy program dla 

makroregionu Polski Wschodniej będzie koncentrował się na czterech 

głównych obszarach: wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności 

przedsiębiorstw, energia i ochrona klimatu, spójna sieć transportowa  

i zwiększenie dostępności transportowej oraz aktywizacja kapitału 

społecznego, rozwój turystyki i usługi uzdrowiskowe. Oprócz 5 województw 

dotychczas objętych wsparciem: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, 
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świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego, z nowego programu będzie 

korzystać także województwo mazowieckie bez Warszawy i dziewięciu 

otaczających ją powiatów. W puli FEPW jest ok. 2,5 mld euro. 

• Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich – program ma trzy głównie 

priorytety: skuteczne instytucje, skuteczni beneficjenci i skuteczna 

komunikacja. Środki z Pomocy Technicznej zostaną przeznaczone m.in. na: 

szkolenia dla beneficjentów korzystających z Funduszy Europejskich, rozwój 

krajowego systemu informatycznego umożliwiającego aplikowanie i rozliczanie 

projektów unijnych, działania informacyjno-promocyjne zwiększające wiedzę  

o Funduszach w Polsce. Budżet programu wyniesie 0,5 mld euro. 

• Program dotyczący sprawiedliwej transformacji – 4,4 mld euro (pomoc  

w transformacji dla regionów górniczych: śląskiego, małopolskiego, 

dolnośląskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i lubelskiego) 

• Program Pomoc Żywnościowa – 0,2 mld euro 

• Program Ryby – 0,5 mld euro 

• programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej – 0,56 mld euro. 

 

Podzielone zostały także fundusze na programy regionalne: 

• dolnośląskie – 870 mln euro 

• kujawsko-pomorskie – 1,475 mld euro 

• lubelskie – 1,768 mld euro 

• lubuskie – 736 mln euro 

• łódzkie – 1,631 mld euro 

• małopolskie – 1,541 mld euro 

• mazowieckie – 1,67 mld euro 

• opolskie – 763 mln euro 

• podkarpackie – 1,661 mld euro 

• podlaskie – 992 mln euro 

• pomorskie – 1,129 mld euro 

• śląskie – 2,365 mld euro 

• świętokrzyskie – 1,106 mld euro 

• warmińsko-mazurskie – 1,228 mld euro 

• wielkopolskie – 1,070 mld euro 
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• zachodniopomorskie – 1,311 mld euro 

Pieniądze na programy regionalne podzielono według algorytmu opartego na 

obiektywnych kryteriach, między innymi na liczbie ludności i PKB na mieszkańca. 

75% środków zostało już podzielonych, a 25% przeznaczono na rezerwę 

programową do podziału na późniejszym etapie programowania w czasie negocjacji 

kontraktu programowego. 

Dodatkowo sześć regionów (śląskie, łódzkie, małopolskie, lubelskie, dolnośląskie  

i wielkopolskie) otrzyma 4,4 mld euro z funduszu sprawiedliwej transformacji i polityki 

spójności (3,8 mld euro z FST + 560 mln euro z polityki spójności). 

Program dla Polski Wschodniej będzie obejmował sześć regionów – lubelskie, 

podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie oraz, co jest 

nowością w tej perspektywie, mazowieckie (bez Warszawy i 9 otaczających ją 

powiatów). 

Opisane fundusze UE to ogromna szansa rozwojowa dla Regionu Świętokrzyskiego. 

Jednymi z głównych beneficjentów będą świętokrzyskie samorządy, które otrzymają 

środki na różnego rodzaju projekty. Do woj. świętokrzyskiego trafi 1 mld 403 mln 

euro, z czego ponad 1 mld euro zostanie przeznaczony na projekty inwestycyjne, 

realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zaś 

pozostałe środki zostaną przeznaczone na projektu współfinansowane w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego+. Szczególne znaczenie w rozpoczynającej 

się perspektywie unijnej będą miały projekty służące rozwojowi przedsiębiorczości  

i innowacji. Region świętokrzyski chce bowiem budować gospodarkę opartą na 

wiedzy, głównie poprzez stworzenie warunków do współpracy przedsiębiorstw i 

nauki. Ogromna pula unijnych funduszy powędruje także na inwestycje przyjazne 

środowisku. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2021-2027  

w najbliższym czasie przyniesie dla woj. świętokrzyskiego wiele wyzwań i szans. 
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*Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 


