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Zmieniła się nazwa funduszy. Teraz 
to „Europejskie fundusze strukturalne i 
inwestycyjne”, w skład których wcho-
dzi 5 funduszy. Są to Europejski Fun-
dusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), 
Europejski Fundusz Społeczny (EFS), 
Fundusz Spójności (FS), Europejski 
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich oraz Europejski 
Fundusz Morski i Rybacki. Łączna 
pula środków dla polityki spójności 
czyli EFRR, ESF i FS wyniesie ponad 
325 mld euro, w tym do Polski trafi 
72,9 mld euro, z czego co najmniej 
23,1% środków trafi do EFS. 
 
Europejskie fundusze strukturalne i 
inwestycyjne będą koncentrować się 
na 11 tematach: 
1) Wzmacnianie badań naukowych, 
rozwoju technologicznego i innowa-
cji 
2) Zwiększanie dostępności, stopnia 
wykorzystania i jakości technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych 
3) Wzmacnianie konkurencyjności 
małych i średnich przedsiębiorstw 
4) Wspieranie przejścia na gospo-
darkę niskoemisyjną we wszystkich 
sektorach 
5) Promowanie dostosowania do 
zmian klimatu, zapobiegania ryzyku 
i zarządzania ryzykiem 
6) Zachowanie i ochrona środowi-
ska naturalnego oraz wspieranie 
efektywnego gospodarowania zaso-
bami 

7) Promowanie zrównoważonego 
transportu i usuwanie niedoborów 
przepustowości w działaniu najważ-
niejszej infrastruktury sieciowej 
8) Promowanie trwałego i wysokiej 
jakości zatrudnienia oraz wsparcie 
mobilności pracowników 
9) Promowanie włączenia społecz-
nego, walka z ubóstwem i wszelką 
dyskryminacją 
10) Inwestowanie w kształcenie, 
szkolenie oraz szkolenie zawodowe 
na rzecz zdobywania umiejętności i 
uczenia się przez całe życie 
11) Wzmacnianie zdolności instytu-
cjonalnych instytucji publicznych 
oraz zainteresowanych stron oraz 
sprawności administracji publicznej. 
Przy czym EFRR będzie wspierać 
wszystkie cele tematyczne, EFS cele 
8-11, a FS – 4–7 i 11. 
 
Przy określaniu możliwego wsparcia 
dla poszczególnych regionów bę-
dzie brany pod uwagę poziom ich 
PKB. Przyjęto podział na regiony 
mniej rozwinięte (PKB < 75% śred-
niej UE), regiony w okresie przejścio-
wym (75% średniej UE < PKB < 90% 
średniej UE) i regiony bardziej rozwi-
nięte (PKB > 90% średniej UE). W 
zależności od typu regionu zróżnico-
wany jest poziom obowiązkowej 
koncentracji EFRR i EFS w wybranych 
obszarach tematycznych oraz po-
ziom dofinansowania inwestycji z 
unijnego budżetu. 
  

EFRR będzie wspierać głównie inno-
wacyjność i badania, rozwój agen-
dy cyfrowej, małe i średnie przedsię-
biorstwa oraz gospodarkę niskoemi-
syjną. W regionach bardziej rozwi-
niętych 80% środków musi być skon-
centrowane na co najmniej dwóch z 
tych celów tematycznych, przy czym 
na gospodarkę niskoemisyjną prze-
znaczyć trzeba co najmniej 20% 
całości środków. Dla regionów w 
okresie przejściowych kwoty te wy-
noszą odpowiednio 60% i 15%, a 
dla regionów mniej rozwiniętych 
50% i 12% (lub 15% jeżeli gospo-
darka niskoemisyjna wspierana jest 
też z FS). EFS będzie natomiast kon-
centrować się na 5 wybranych ce-
lach inwestycyjnych. W przypadku 
regionów bardziej rozwiniętych cho-
dzi o koncentrację na poziomie 
80%, regionów w okresie przejścio-
wym na poziomie 70%, a regionów 
mniej rozwiniętych na poziomie 
60%. 
  
Wszystkie polskie regiony oprócz 
Mazowieckiego zaliczono do mniej 
rozwiniętych, w których koncentracja 
środków EFRR wyniesie 50%, a EFS 
60%. Dofinansowanie projektów 
inwestycyjnych wyniesie 85%. Dla 
Mazowieckiego, które jest regionem 
bardziej rozwiniętym, udało się wy-
pracować wyjątek: koncentracja 
środków z EFRR wyniesie 60%, a 
EFS 80%. Dofinansowanie inwestycji 
wyniesie natomiast 80%. 

Co nowego w unijnej polityce spójności 2014–20? 
Listopad był w tym roku wyjątkowo gorący. Wskutek sprzeciwu części europosłów do ostatniego momentu nie było 
jasne, czy po wielu miesiącach pracy Parlament Europejski przyjmie nowy wieloletni budżet Unii Europejskiej na lata 
2014–20 i czy Polska uzyska wsparcie z polityki spójności? W porę jednak udało się zażegnać to 
niebezpieczeństwo i budżet przyjęto. Europarlament przyjął również raport Jana Olbrychta unowocześniający 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Jakich zatem zmian można spodziewać się w polityce spójności w nowej 
perspektywie finansowej? Jest ich sporo. Dlatego będziemy o nich pisać w kolejnych wydaniach biuletynu.  



Europa jest prosta. 
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Konferencje, spotkania... 

4 listopada poseł Jan Olbrycht wziął udział w konfe-

rencji na temat regionalnej polityki miejskiej w woje-

wództwie małopolskim, podczas której zabrał głos 

nt. wsparcia wymiaru miejskiego polityki spójności z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

latach 2014–20. Tego samego dnia Jan Olbrycht 

wziął udział w Radzie Regionu Śląskiego Platformy 

Obywatelskiej RP, podczas której został wybrany 

członkiem zarządu regionu PO. Jan Olbrycht jest 

jedynym posłem do Parlamentu Europejskiego z wo-

jewództwa śląskiego, który zasiada w tym ciele. 

6 listopada poseł Olbrycht przewodniczył konferen-

cji poświęconej sytuacji chrześcijan na Bliskim 

Wschodzie. W jej trakcie prezentowano książkę 

Walida Phanes „Du Printemps Arabe a l’Automne 

Islamiste?” (Od wiosny arabskiej do jesieni islam-

skiej?). 

7 listopada Jan Olbrycht w trakcie szkolenia dla 

członków lokalnych grup wsparcia programu 

URBACT mówił o wymiarze miejskim w budżecie UE 

2014–20. Tego dnia wziął również udział w pane-

lu „Polska Południowa – centrum gospodarcze o 

znaczeniu globalnym” podczas piątego Forum No-

wej Gospodarki w Krakowie. 

8 listopada 2013 w ramach XI Kongresu Miast Pol-

skich poseł wziął udział w panelu „Polityka miejska 

z perspektywy Unii Europejskiej”. 

12 listopada 2013 odbyła się konferencja zorgani-

zowana przez Jana Olbrychta, podczas której za-

prezentowany został raport „Landlord in Europe” 

przygotowany przez Międzynarodową Unię Właści-

cieli Nieruchomości, dotyczący sektora mieszkalnic-

twa. W dokumencie zaprezentowano rozwiązania 

podatkowe, planowane zmiany oraz najważniejsze 

przepisy prawa najmu obowiązujące w dwunastu 

krajach Europy. 

Tego samego dnia z inicjatywy posłów Jana Ol-

brychta i Pawła Zalewskiego odbyła się w Parlamen-

cie Europejskim projekcja dwóch filmów dokumental-

nych opowiadających o dramatycznej sytuacji chrze-

ścijan w Egipcie i w Syrii: „Być Koptem” i „W pułap-

ce wojny” w reżyserii Macieja Grabysa i Michała 

Króla. 

14 listopada poseł Olbrycht wziął udział w konfe-

rencji organizowanej przez Związek Miast Polskich 

„Samorządy lokalne a Unia Europejska w przed-

dzień 10-lecia akcesji”, podczas której wziął udział 

w debacie nt. „Bilansu korzyści i kosztów członko-

stwa Polski w UE – perspektywa samorządowa”. 

25 listopada Jan Olbrycht wziął udział w konferencji 

organizowanej przez UN–Habitat z okazji Europej-

skich Dni Rozwoju pod hasłem „Godne życie w mia-

stach dla wszystkich do 2030 roku”. 

26 listopada Jan Olbrycht wziął udział w konferencji 

współorganizowanej przez CEMR zatytułowanej 

„1953–1988–2013: rozdroża decentralizacji”. Po-

seł był gościem specjalnym konferencji i jako prele-

gent uczestniczył w panelu dyskusyjnym zatytułowa-

nym „Przyszłość lokalnych demokracji: czy należy 

przyjąć Europejską Kartę Samorządu Lokalnego?” 

28 listopada poseł Olbrycht wziął udział w spotkaniu 

z przedstawicielami Stowarzyszenia Pomorskie w Unii 

Europejskiej, podczas którego mówił o nowym wielo-

letnim budżecie UE i zmianach w EFRR. Tego samego 

dnia poseł Olbrycht spotkał się z członkami Komitetu 

Regionów z Polski i dziennikarzami regionalnymi, 

podczas którego omówiono wyniki negocjacji w spra-

wie nowej polityki spójności UE. 

2 grudnia Jan Olbrycht wziął udział w spotkaniu 

CEMR, podczas którego przewodniczącą tej organi-

zacji została Annemarie Jorritsma–Lebbink, burmistrz 

Almere w Holandii. 

3 grudnia, w ramach pilotażowego szkolenia 

URBACT dla nowo wybranych reprezentantów, poseł 

Jan Olbrycht poprowadził seminarium pt. „Miasta, 

polityka miejska i Europa – nowe perspektywy”. Poseł 

zapoznał uczestników wykładu z działaniami Unii w 

dziedzinie rozwoju regionalnego i miejskiego, a także 

z nowymi przepisami dla funduszy europejskich w 

nowej perspektywie. Tego samego dnia poseł spotkał 

się z doradcami partii politycznych z Armenii, Gruzji, 

Ukrainy, Białorusi oraz Mołdawii o profilu zbliżonym 

do EPL, w ramach wizyty studyjnej organizowanej 

przez Instytut Roberta Schumana. Podczas spotkania 

poseł przedstawił m.in. działania Europarlamentu na 

rzecz dialogu międzykulturowego i międzywyznanio-

wego. Natomiast popołudniu, poseł Olbrycht spotkał 

się z dziennikarzami francuskimi i chorwackimi zapro-

szonymi do PE przez posłów z tych krajów, w ramach 

programu „Poznaj swojego posła”. 


