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Stan prac na poziomie Komisji Europejskiej

• Komisja Europejska opublikowała w maju 2018 r. propozycje wieloletnich ram 
finansowych na lata 2021-2027 oraz projektów rozporządzeń dot. wydatkowania 
środków w ramach polityki spójności (tzw. rozporządzenie ogólne, 
rozporządzenie szczegółowe EFRR, rozporządzenie szczegółowe EFS+).

• Negocjacje budżetu oraz projektów rozporządzeń pomiędzy Komisją Europejską, 
Radą Europejską oraz Parlamentem Europejskim trwają. 

• Brexit oraz rozpoczęcie w grudniu 2019 r. kadencji przez nową Komisję 
Europejską, spowolniła proces negocjacji WRF. Pojawiły się nowe priorytety: np. 
Green Deal, JET Fund.

• Prezydencja Fińska zaproponowała zmniejszenie budżetu UE 
(z propozycji Komisji Europejskiej z ok. 1,11 proc. DNB do 1,07 DNB). Jest to 
propozycja kompromisowa, ponieważ np. Niemcy chcą zmniejszenia do 1% DNB.

• Obecnie przewodniczy w Radzie Chorwacja. Następne będą Niemcy.

• Dopiero po przyjęciu budżetu nastąpią rozstrzygnięcia prawne dot. projektów 
rozporządzeń.



• Wstępna propozycja alokacji dla Polski (ceny bieżące) :

2014-2020 2021-2027 Różnica

83,9 mld euro 64,4 mld euro - 23 %

• Alokacja dla Dolnego Śląska zostanie wyliczona z zastosowaniem siatki 
bezpieczeństwa (safety net) - i będzie stanowiła min. 60% 
„teoretycznej” koperty finansowej regionu na lata 2014-2020, 
wynikającej z obowiązującej wówczas metodologii (załącznik XXII 
projektu rozporządzenia ogólnego). 

Alokacja po 2020+



Typy regionów i współfinansowanie UE

Poziom 
wsparcia Zastosowanie

70%
Regiony słabo rozwinięte, 
Regiony najbardziej oddalone
Fundusz Spójności, Interreg

55% Regiony w okresie przejściowym 

40% Regiony lepiej rozwinięte 

Regionem przejściowym oprócz województwa dolnośląskiego 
najprawdopodobniej będzie również województwo wielkopolskie. 



• Założenia Umowy Partnerstwa 2021-2027 - dokument określa strategię wykorzystania 
Funduszy Europejskich w przyszłej perspektywie finansowej UE, m.in. planowane działania, 
zarys finansowania, koncentrację tematyczną, wstępny podział alokacji na programy 
operacyjne. Konsultacje społeczne 24.07.2019 r. – 20.08.2019 r. Przyjęcie dokumentu przez 
Rząd było planowane w październiku 2019 r. Do dzisiaj dokument nie jest przyjęty.

• Umowa Partnerstwa 2021-2027 - zgodnie z informacjami Ministerstwa Funduszy i Polityki 
Regionalnej przyjęcie projektu UP ma nastąpić w czerwcu 2020 r. W ciągu 3 miesięcy od 
tego momentu IZ RPO WD ma obowiązek przygotować projekt RPO.

• Planowane uruchomienie programów operacyjnych 2021-2027 od 01.01.2021 r.

• Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych 
innych ustaw – projekt przyjęty przez Radę Ministrów w listopadzie 2019 r. Obecnie trwają 
prace w Sejmie. 

Stan prac



Zakres tematyczny Polityki Spójności

5 celów  
(zamiast 11)

1. Bardziej inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji 
gospodarczej.

2. Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa dzięki promowaniu czystej 
i sprawiedliwej transformacji energetyki, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki 
o obiegu zamkniętym, przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania ryzyku 
i zarządzania ryzykiem.

3. Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności i udoskonaleniu regionalnych 
połączeń teleinformatycznych.

4. Europa o silniejszym wymiarze społecznym – wdrażanie Europejskiego filaru praw 
socjalnych.

5. Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju 
obszarów miejskich, wiejskich i przybrzeżnych w ramach inicjatyw lokalnych



• Koncentracja tematyczna:

     Min. 35% EFRR CP 1 (innowacyjność);
     Min. 30% EFRR CP 2 (niska emisja, środowisko);
     Min. 6% EFRR (na rozwój zintegrowany miejski – niekoniecznie ZIT);
     Min. 25% EFS na włączenie społeczne w ramach CP4.

• Podział alokacji EFRR/EFS+?

• Konieczność realizacji zasady n+2.

• Przeznaczenie części alokacji na IF w większym stopniu niż obecnie.

• Wydatki na realizację celów klimatycznych w budżecie UE mają sięgnąć 25%.

Warunki



Wdrażanie Polityki Spójności

1. Powrót do zasady n+2.

2. Ryczałtowe rozliczanie pomocy technicznej (2,5% dla EFRR/FS oraz 4% dla EFS+). 

3. Redukcja prefinansowania  mniejsze zaliczki.

4. Kwalifikowalny VAT tylko w projektach o wartości < 5 mln EUR.

5. Brak specjalnych wymogów dla projektów dużych.

6. Brak projektów parasolowych.

7. Niski cross-financing (10%).

8. Upowszechnienie rozliczania kosztów według metod uproszczonych.

9. Brak desygnacji dla istniejących (sprawdzonych) systemów.

10. Brak certyfikacji.

11. Uproszczenie zasad kontroli i audytu.

12. Ograniczenia dla projektów z zakresu m.in.: 
energetyki (paliwa kopalne), taboru kolejowego, infrastruktury lotniczej, wsparcia 
dużych firm. 



Wymiar terytorialny

ZIT wdrażane 
przez Strategie ZIT

RLKS wdrażane 
przez Strategie 

RLKS

Inne instrumenty 
stworzone przez 

PCz 



Wymiar terytorialny

W rozporządzeniu ERDF wskazano dwa cele szczegółowe CP5:

 wspieranie zintegrowanego rozwoju społecznego, gospodarczego 
i środowiskowego, dziedzictwa kulturowego i bezpieczeństwa na obszarach 
miejskich; (czyt. ZIT + RLKS “miejski” / ew. instrument własny PCz);

 wspieranie zintegrowanego lokalnego rozwoju społecznego, gospodarczego 
i środowiskowego, dziedzictwa kulturowego oraz bezpieczeństwa, w tym na 
obszarach wiejskich i przybrzeżnych, m.in. w ramach rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność; (czyt. RLKS “wiejski” / ew. instrument własny 
PCz).



Wymiar terytorialny

1
• Instrumenty terytorialne muszą być wdrażane w oparciu o  

strategie terytorialne. 

2
• W ramach CP 5 można realizować przedsięwzięcia zaliczane 

tematycznie do innych CP (bez ring fencingu).

3

• Wsparcie wymiaru terytorialnego przez EFS+: Brak wymienienia CP5 
w art. 4.2. rozp. ws. EFS+ nie wyklucza wsparcia z EFS+ działań 
realizowanych w ramach CP5 przez EFRR, ale działania te muszą być 
programowane w ramach CP4.



Zasady finansowania projektów wynikających ze strategii terytorialnych oraz 
delimitacji obszarów

Wszystkie inwestycje realizowane w CP 5 muszą być wdrażane poprzez instrumenty 
terytorialne, wskazane w art. 22 projektu rozporządzenia ogólnego:

 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) (delimitacja: głównie jako MOF).

 Inne instrumenty terytorialne (“another territorial tool supporting initiatives 
designed by the Member State” - ATT) (delimitacja: bez obowiązku MOF).

 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS)- wdrażany poprzez 
wykorzystanie metody oddolnej na obszarach miejskich i wiejskich.



Instrumenty te muszą być realizowane na podstawie strategii terytorialnych. 
Strategie terytorialne realizowane zgodnie z art. 22 lit. a) lub c) projektu 
rozporządzenia ogólnego muszą zawierać następujące elementy:

a) obszar geograficzny, którego dotyczy dana strategia;
b) analizę potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru;
c) opis zintegrowanego podejścia do stwierdzonych potrzeb rozwojowych 

i potencjału;
d) opis włączenia partnerów zgodnie z art. 6 w przygotowanie strategii i jej 

wdrożenie.

Strategie terytorialne mogą również zawierać listy projektów, które mają być 
wspierane. Wsparcie przyznawane na realizację strategii terytorialnych może 
obejmować też ich przygotowanie. 

ZIT, RLKS i ATT mogą być zaprogramowane w ramach wszystkich celów 
tematycznych.



W projekcie Planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego 
(PZPWD), sporządzonym na podstawie Uchwały Nr IX/118/15 Sejmiku Województwa 
Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do opracowania 
planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego (wersja 
z września 2018 r.), zostały wyróżnione miejskie obszary funkcjonalne: 

ośrodka wojewódzkiego: 

 Wrocławski Obszar Funkcjonalny (w podziale na strefy)

ośrodków regionalnych: 

 Legnicko-Głogowski Obszar Funkcjonalny 

 Wałbrzyski Obszar Funkcjonalny 

 Jeleniogórski Obszar Funkcjonalny 

Wymiar terytorialny – delimitacja MOF



Wrocławski Obszar Funkcjonalny (WrOF) 
tworzy miasto Wrocław oraz wszystkie gminy 
podregionu wrocławskiego:

Kąty Wrocławskie, Oborniki Śląskie i Siechnice, 
Długołęka, Czernica, Żórawina, Kobierzyce, 
Miękinia, Wisznia Mała, Oleśnica, Dobroszyce, 
Oława, Jelcz-Laskowice, Domaniów, Strzelin, 
Borów, Sobótka, Jordanów Śląski, Mietków, 
Środa Śląska, Kostomłoty, Brzeg Dolny, 
Trzebnica, Prusice, Żmigród , Zawonia, Milicz, 
Cieszków, Krośnice, Twardogóra, Międzybórz, 
Syców, Bierutów, Dziadowa Kłoda, Wiązów, 
Przeworno, Kondratowice, Udanin, Malczyce, 
Wołów oraz Wińsko. 

WROCŁAWSKI OBSZAR FUNKCJONALNY



LEGNICKO-GŁOGOWSKI OBSZAR FUNKCJONALNY

Zasięg terytorialny LGOF obejmuje następujące 
gminy: 
Chocianów, Chojnów, Gaworzyce, Głogów, 
Góra, Grębocice, Jemielno, Jerzmanowa, Kotla, 
Krotoszyce, Kunice, m. Legnica, Legnickie Pole, 
Lubin, Miłkowice, Niechlów, Pęcław, Polkowice, 
Prochowice, Przemków, Radwanice, Rudna, 
Ruja, Ścinawa, Wąsosz, Żukowice.



WAŁBRZYSKI OBSZAR FUNKCJONALNY (WOF)

Zasięg terytorialny WOF obejmuje 
następujące gminy: 

m. Boguszów-Gorce, Czarny Bór, 
Dobromierz, Głuszyca, m. Jedlina-Zdrój, 
Jaworzyna Śląska, Kamienna Góra, Lubawka, 
Marcinowice, Mieroszów, Nowa Ruda, Stare 
Bogaczowice, Strzegom, m. Szczawno-Zdrój, 
Świdnica, m. Świebodzice, Walim, 
m. Wałbrzych i Żarów.



JELENIOGÓRSKI OBSZAR FUNKCJONALNY (JOF)

JOF obejmuje gminy:
Gryfów Śląski, m. Jelenia Góra, Janowice 
Wielkie, Jeżów Sudecki, 
m. Karpacz, m. Kowary, Lubomierz, 
Mirsk, Mysłakowice, m. Piechowice, 
Pielgrzymka, Podgórzyn, Stara 
Kamienica, Świerzawa, m. Szklarska 
Poręba, Wleń, m. Wojcieszów, 
m. Złotoryja.



Dziękujemy za uwagę

Departament Funduszy Europejskich 
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego


	Slajd 1
	Slajd 2
	Slajd 3
	Typy regionów i współfinansowanie UE
	Slajd 5
	Zakres tematyczny Polityki Spójności
	Slajd 7
	Wdrażanie Polityki Spójności
	Wymiar terytorialny
	Wymiar terytorialny
	Wymiar terytorialny
	Slajd 12
	Slajd 13
	Wymiar terytorialny – delimitacja MOF
	Slajd 15
	Slajd 16
	Slajd 17
	Slajd 18
	Slajd 19

