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Source: Eurostat (online data code: nama_r_e2gdp)  

GDP per inhabitant, in PPS, by  
NUTS 2 statistical regions, 2008 
Index EU-27 = 100 
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Source: Eurostat (online data code: nama_r_e2gdp)  

Change of GDP per inhabitant, in 
PPS, by NUTS 2 statistical regions, 
2000-2008  
Percentage points of the average EU-27 

<= -10 

-10 to -3 

-3 to +3 

+3 to +10 

> +10 

Data not available Guadeloupe Martinique French Guiana 

Réunion Azores Madeira 

Canaries Malta Liechtenstein 

http://ec.europa.eu/eurostat/product?mode=view&code=nama_r_e2gdp


Regiony w Unii Europejskiej 



Projekt nowego budżetu UE  

na lata 2014-2020 

• Uzgadnianie i przyjmowanie wieloletniego budżetu unijnego wyznacza 
jeden z podstawowych rytmów funkcjonowania Unii Europejskiej. 
Planowanie wieloletnie to dobra praktyka w UE.  

• W 2011 roku UE przyjęła średniookresową strategię rozwoju społeczno-
gospodarczego do roku 2020 – „Europa 2020”.  

• Poprzednia „strategia lizbońska” okazała się sporym niewypałem. W ciągu 
10-ciu lat, do 2010 roku, realizacja strategii miała sprawić, że Unia 
Europejska stanie się najbardziej konkurencyjnym organizmem 
gospodarczym na świecie, opartym na wiedzy, tworzącym nowe miejsca 
pracy i generującym trwały wzrost gospodarczy. Na planach się skończyło. 
Brak było skutecznej koordynacji pomiędzy różnymi politykami unijnymi i 
pomiędzy krajami członkowskimi. Kryzys w końcu zeszłej dekady jeszcze 
silniej pognębił realizację tych celów.  



Europa 2020 

Główne cele wytyczone przez strategię UE: 
 

 osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób w wieku 20-64 lata na 
poziomie 75%; 

 poprawa warunków dla prowadzenia działalności B+R i przeznaczenie 
co najmniej 3% PKB na inwestycje w badania i rozwój; 

 osiągnięcie celów 20/20/20 w zakresie klimatu i energii (20% redukcja 
emisji CO2 w stosunku do 1990 r., zwiększenie udziału odnawialnych 
źródeł energii do 20% bilansu energetycznego, zwiększenie 
efektywności wykorzystania energii o 20%); 

 podniesienie poziomu wykształcenia poprzez ograniczenie liczby osób 
przedwcześnie kończących naukę do 10% i zwiększenie odsetka 
uzyskujących wyższe wykształcenie do 40% wśród przedstawicieli 
młodego pokolenia; 

 zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem o 20 mln. 



Nowa Europejska Strategia Innowacyjna 

• Ma na celu przyspieszenie tworzenia nowych produktów i usług, co ma 
przyczynić się do wzrostu gospodarczego i zwiększenia zatrudnienia. 

• Unia innowacji jest przewodnią inicjatywą strategii Europa 2020 i ma na 
celu pobudzenie innowacji w Europie oraz usunięcie przeszkód z powodu 
których interesujące produkty nie trafiają na rynek. 

• Inicjatywa obejmuje tworzenie partnerstw innowacyjnych między 
sektorem publicznym i prywatnym, dzięki którym innowacje będą szybciej 
mogły znaleźć się na rynku. 

• Obszary priorytetowe, w których Komisja zamierza zachęcać do 
współpracy publiczno–prywatnej obejmują zmiany klimatu, efektywność 
energetyczną, zdrowe życie, inteligentne miasta i mobilność, racjonalne 
zużycie wody, surowce oraz rolnictwo zgodne z zasadami zrównoważonego 
rozwoju. 

• Pierwsze partnerstwo dotyczy tworzenia nowych produktów, które 
umożliwiają osobom w zaawansowanym wieku starzeć się zdrowo i 
aktywnie. 



Projekt nowego budżetu UE  

na lata 2014-2020 
• 8 lutego Rada Europejska przyjęła projekt budżetu UE na lata 2014-2020, w 

oparciu o wcześniejszy projekt KE z 29 czerwca 2011 roku („A Budget for 
Europe 2020”). Najważniejsze priorytety budżetu: wzrost gospodarczy i 
tworzenie miejsc pracy.  

• Priorytety: zwiększenie nakładów na badania i rozwój, ICT, na edukację, 
gospodarkę niskoemisyjną i na rozwój małych średnich przedsiębiorstw.  

• Większość wydatków budżetowych ma być podporządkowanych tym 
priorytetom i realizacji strategii Europa 2020.  

• Zgodnie ze strategią „Europa 2020” wzrost gospodarczy ma być:  

– inteligentny (smart), tzn. oparty na wiedzy i na innowacjach,  

– zrównoważony (sustainable), tzn. oparty na gospodarce efektywnie korzystającej z 
posiadanych zasobów, bardziej konkurencyjnej i przyjaznej środowisku oraz  

– sprzyjający włączeniu społecznemu (inclusive), tzn. oparty na gospodarce o wysokim 
stopniu zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną.   



Projekt nowego budżetu UE  

na lata 2014-2020 
• Nowy budżet Unii Europejskiej to 908 mld euro w płatnościach (wobec 

926 mld euro na lata 2007-2013) i 960 mld euro w zobowiązaniach 
(wobec 994 mld euro na lata 2007-2013) – propozycja Rady 
Europejskiej.  

• Nominalnie i w odniesieniu do Dochodu Narodowego Brutto budżet jest 
mniejszy niż w obecnej perspektywie finansowej na lata 2007-2013. Po 
raz pierwszy budżet unijny jest mniejszy niż w poprzednim okresie. 

• Łącznie z wydatkami na zewnątrz planu wieloletniego (np. wydatki na 
sytuacje kryzysowe czy katastrofy, pomoc rozwojowa dla krajów trzecich, 
Fundusz Globalizacyjny, itp.) budżet wynosi 996,8 mld euro (obecnie 
1035 mld euro).  

• Celem na nową perspektywę będzie wyjście z kryzysu gospodarczego i 
wejście na ścieżkę stabilnego wzrostu. 

 



Polityka spójności  

w nowym budżecie UE na lata  

2014-2020 
• Środki na politykę spójności zmniejszają się z obecnych 355 do 325 mld 

euro, w tym alokacja dla Polski rośnie z obecnych prawie 68 do 72,9 
mld euro. Pozostaniemy największym beneficjentem polityki 
spójności.  

• W budżecie w ramach polityki spójności jest wydzielone specjalne 
wsparcie dla nowego typu regionów - regionów przejściowych. To 
regiony, które przekroczyły pułap 75 procent średniego unijnego PKB 
na mieszkańca a nie przekroczyły jeszcze pułapu 90 procent. Do tej 
grupy dołączy także Mazowsze, które przekroczyło już poziom 75 
procent średniego unijnego PKB na mieszkańca. Regiony przejściowe, 
według propozycji KE, mają otrzymywać 66 procent tego wsparcia, co 
najbiedniejsze regiony.  



Polityka spójności  

w nowym budżecie UE na lata  

2014-2020 
• Ustanowienie jednolitych wspólnych ram strategicznych  - tak, aby 

przełożyć cele strategii Europa 2020 w priorytety inwestycyjne polityki 
spójności. 

• Z każdym krajem członkowskim będzie podpisana osobna Umowa 
Partnerstwa. Umowy mają zawierać konkretne wskaźniki i warunki. 
Niewypełnianie warunków może prowadzić do wstrzymania 
finansowania lub zwrotu środków. Co roku każdy kraj ma przygotowywać 
sprawozdanie roczne z realizacji polityki spójności. 

• Silne ograniczenia liczby priorytetów. Fundusze mają być kierowane 
przede  wszystkim na efektywność energetyczną, odnawialne źródła 
energii, ICT, innowacje i konkurencyjność małych i średnich 
przedsiębiorstw.   

• W przypadku transportu priorytetem będzie wspieranie transportu 
przyjaznego środowisku, szczególnie transportu szynowego. 



Innowacyjność – Polska w Europie 

  Wskaźnik innowacyjności w 2010 roku 



Innowacyjność – Polska  

Źródło: Bank Światowy 



Poziomy innowacyjności regionów w Unii Europejskiej  

Większość województw w Polsce należy do kategorii najmniej innowacyjnych regionów, w 
tym również woj. lubuskie.   



Patenty udzielone podmiotom krajowym  
w 2010 r: 
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Krajowe instytucje z największą liczbą  
zgłoszonych wynalazków 
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Źródło:http://www.uprp.pl/uprp/_gAllery/39/98/3
9987/2010_raport_roczny.pdf 

15 podmiotów krajowych, które  

w 2010 r. dokonały największej  

liczby zgłoszeń wynalazków. 



Formy wsparcia z funduszy strukturalnych      

i Funduszu Spójności na poziomie      

krajowym i regionalnym 
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Dotacje bezpośrednie na:  

Rozpoczęcie działalności gospodarczej dla firm, w tym także na: 

projekty informatyczne 

projekty z wykorzystaniem wysokich technologii 

Inwestycje, np. dla samorządów i na rozwój firm, w tym także na: 

projekty informatyczne,  

w dziedzinie ochrony środowiska,  

OZE,  

w sektorze ochrony zdrowia,  

w sektorze turystyki  

Badania i rozwój 

Rozwój eksportu 

Kredyt technologiczny 

Ochronę własności intelektualnej 

Szkolenia i studia podyplomowe 



Formy wsparcia z funduszy strukturalnych       

i Funduszu Spójności na poziomie              

krajowym i regionalnym 
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Formy pośrednie: 

Poręczenia 

Pożyczki i mikropożyczki 

Kapitał wysokiego ryzyka (zalążkowy) dla start-upów technologicznych 

Szkolenia 

Pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania, w tym wejście na giełdę 

 

Wsparcie dla instytucji otoczenia biznesu 

Parki przemysłowe, technologiczne i naukowo-technologiczne 

Inkubatory, inkubatory technologiczne 

Powiązania między firmami, w tym klastry 

Organizacje przedsiębiorców i pracodawców 



Dotacje 

•  Cieszą się wielkim zainteresowaniem 
przedsiębiorców, szczególnie granty na projekty 
inwestycyjne, ale trafiają do bardzo niewielkiej grupy 
szczęśliwców 

•  W niektórych branżach uzyskanie dotacji stanowi 
bardzo silne wzmocnienie pozycji konkurencyjnej 

•    Powinny finansować te obszary, w które instytucje 
rynku finansowego nie wchodzą ze względu na duże 
ryzyko  i które są ważne dla gospodarki i 
konkurencyjności kraju czy regionu 



Instrumenty pośrednie, zwrotne 

•  Apetyt na sięganie po zewnętrzne finansowanie 
został rozbudzony i teraz trzeba go zaspokoić 

•  Do tej pory sektor bankowy był stosunkowo słabo 
wykorzystywany w stosunku do swoich możliwości ze 
względu na konkurencję ze strony dotacji i brak 
właściwych instrumentów (przykład Kredytu 
technologicznego) 

•  Mamy słabo rozwinięty rynek instrumentów 
finansowych wysokiego ryzyka dla start-upów 
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Alokacja środków wg kategorii interwencji  
(w %) w 16 RPO – wg MRR 



Polityka spójności UE na lata 2014-2020 
     

Uwagi końcowe 

• Brak decyzji PE - wielkość budżetu UE, pula na politykę spójności, pula 
dla Polski, elastyczność, rewizja budżetu. 

• Warunkowość transferów w polityce spójności. 

• Instrument „Łącząc Europę” w polityce spójności. 

• Zaliczki w polityce spójności z KE: do 10% czy do 1%. 

• Kwalifikowalność VAT – wstępnie potwierdzona. 

• Minimalny wkład własny: 15 czy 25%. 

• Minimalny udział EFS. 

• Kwestionowanie wydatków przez KE; elastyczność systemu.  

• Uproszczenie systemu wdrażania. 

 

 

 



Polityka spójności i wsparcie dla firm 

w nowym budżecie UE na lata  

2014-2020 
• Rośnie rola regionów we wdrażaniu polityki spójności – dalsza 

decentralizacja zarządzania. 

• Rząd wstępnie proponuje, że 55 proc. środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego będzie zarządzana przez regiony i 75 proc. 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 

• Programy regionalne mają być dwufunduszowe. 

• Certyfikacja ma być w rękach instytucji zarządzających. 

• Regiony muszą określić tzw. inteligentne specjalizacje (Smart 
Specialisations), na które być skierowana przynajmniej połowa środków 
w programach regionalnych. 

• Większa rola instrumentów zwrotnych – 10 proc. 



Dziękuję za uwagę  
Fundacja Europejskie Centrum Przedsiębiorczości 

ul. Kopernika 34,  

00-336 Warszawa 

 

tel.: (22) 826-37-00,  

tel./faks: (22) 826-35-33,  

kom.: (0) 693-151-865 

 

email: eucp@eucp.pl 

          jkwiecinski@eucp.pl 

Internet: www.eucp.pl 
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