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Spotkanie realizowane w ramach mikroprojektu pt. Polsko-słowacka strategia działania Europejskiego 

ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY na lata 2014-2020, który jest współfinansowany przez  

Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa  

w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 



Nowe uwarunkowania realizacji projektów  

Europejskiej Współpracy Terytorialnej  

w latach 2014-2020 w kontekście rozporządzeń 

Parlamentu Europejskiego i Rady przyjętych w dniu 17.12.2013 r. 

 

Antoni Nowak, Dyrektor biura Związku Euroregion „Tatry” 



Polityka spójności Unii Europejskiej na lata 2014-2020 

Harmonogram prac nad polityką spójności Unii Europejskiej 2014-2020 

 

 

 20.11.2013 r. – Parlament Europejski zatwierdza pakiet rozporządzeń dotyczących 

przyszłej polityki spójności,  

 17.12.2013 r. – Rada Unii Europejskiej przyjmuje ww. rozporządzenia, 

 20.12.2013 r. – teksty rozporządzeń zostają opublikowane w Dzienniku Urzędowym 

UE L 347, 

 21.12.2013 r. – rozporządzenia wchodzą w życie, 

 08.01.2014 r. – rząd Polski przyjął projekt Umowy Partnerstwa 2014-2020, która 

zostanie zawarta z Komisją Europejską. 



Polityka spójności Unii Europejskiej na lata 2014-2020 

Najistotniejsze z punktu widzenia nowego programu współpracy transgranicznej PL-SK 

2014-2020 oraz Euroregionu „Tatry” są:  

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”  

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów 

szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz 

w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006  

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS i FS oraz uchylające 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1302/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 w sprawie europejskiego 

ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) w celu doprecyzowania, uproszczenia 

i usprawnienia procesu tworzenia takich ugrupowań oraz ich funkcjonowania.  



CELE 2007-2013 CELE 2014-2020 

1. Konwergencja 

       EFRR, EFS, FS 

1. Inwestowanie dla wzrostu  

i zatrudnienia 

       EFRR, EFS, FS 

2. Konkurencyjność regionalna  

i zatrudnienie 

       EFRR, EFS 

3. Europejska współpraca terytorialna 

       EFRR 

2. Europejska współpraca terytorialna 

       EFRR 

 

 

 

Polityka spójności Unii Europejskiej w latach 2014-2020 koncentrować się będzie na 

dwóch celach, dla których obowiązują odrębne rozporządzenia: 

Nowe uwarunkowania Europejskiej Współpracy Terytorialnej 



 

 

 

Komponenty Europejskiej Współpracy Terytorialnej pozostają takie same  

jak w okresie 2007-2013 tzn.: 

 

 współpraca transgraniczna 

 współpraca transnarodowa 

 współpraca międzyregionalna 

Nowe uwarunkowania Europejskiej Współpracy Terytorialnej 



 

 

 

Zasięg geograficzny 
 

 

W przypadku współpracy transgranicznej wsparciem obejmowane są 

regiony Unii Europejskiej na poziomie NUTS 3 bezpośrednio przylegających 

do granicy   

[patrz: art. 3 rozporządzenia nr 1299/2013] 
 

Nowe uwarunkowania Europejskiej Współpracy Terytorialnej 



Koncentracja tematyczna 
 

W każdym programie przewidziano możliwość wsparcia maksymalnie 4 celów 
tematycznych spośród następujących 11: 

1. Badania naukowe, rozwój technologiczny i innowacje; 

2. Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-

komunikacyjnych; 

3. Wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw; 

4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach; 

5. Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania 

ryzykiem; 

6. Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów; 

7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w 

działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych; 

8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników; 

9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem; 

10.Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie; 

11.Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej 

Nowe uwarunkowania Europejskiej Współpracy Terytorialnej 



Większy nacisk na efekty realizacji programów i projektów poprzez: 

 

1) Określenie wspólnych zestawów wskaźników służących do oceny 

postępów realizacji programu. 

2) Monitorowanie postępów w osiąganiu celów i wskaźników 

ustalonych w programach.  

3) Ewentualne zwiększenie alokacji w danym programie w 

zależności od poziomu osiągnięcia wskaźników.  

 

Nowe uwarunkowania Europejskiej Współpracy Terytorialnej 



Większy nacisk na efekt transgraniczny 

 
Wprowadzenia bardziej rygorystycznych kryteriów wyboru operacji ukierunkowanych 

na realizację rzeczywiście wspólnych działań, wyboru projektów, roli i obowiązków 

beneficjentów. 

 

Wszystkie projekty (w tym mikroprojekty) muszą spełniać wszystkie 4 warunki 

transgranicznego partnerstwa: 

 wspólne przygotowanie projektu, 

 wspólna realizacja, 

 wspólne finansowanie, 

 wspólny personel. 

 
 

  

Nowe uwarunkowania Europejskiej Współpracy Terytorialnej 



Ujednolicenie zasad kwalifikowalności 

 

Zasady kwalifikowalności zostaną ustalone na szczeblu Unii 

Europejskiej lub przez Komitet Monitorujący dla programu jako 

całości.  

[patrz: art. 18 rozporządzenia nr 1299/2013 w sprawie przepisów 

szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca 

terytorialna”]. 

Nowe uwarunkowania Europejskiej Współpracy Terytorialnej 



Dążenie do uproszczenia systemu wdrażania programów 

 

 możliwość połączenia organów zarządzających i 

poświadczających 

 częstsze stosowanie uproszczonej struktury kosztów 

 e-spójność: zasada obsługi beneficjentów przez „pojedynczą 

instytucję” 

 proporcjonalne podejście do kontroli 

Nowe uwarunkowania Europejskiej Współpracy Terytorialnej 



Podniesienie roli Europejskich Ugrupowań Współrpacy Terytorialnej  

 

Wzmocnienie roli Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej 

w procesie realizacji programów EWT jako: 

 instytucji zarządzającej programem 

 instytucji zarządzającej częścią programu 

 „jedynego beneficjenta” projektów 

Nowe uwarunkowania Europejskiej Współpracy Terytorialnej 



Budżet dla polityki spójności 2014-2020 

Zatwierdzone przez Parlament Europejski w dniu 19.11.2013 r. wieloletnie ramy 

finansowe na lata 2014-2020 przewidują kwotę w wysokości ponad 325 mld EUR na 

cele spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej.  

 

W ramach tego budżetu kontynuowany będzie cel „Europejska współpraca terytorialna”. 

W nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 na współpracę terytorialną 

zaplanowano ok. 8,95 mld EUR.  

 

W stosunku do okresu 2007-2013 kwota ta jest większa o 1,2 mld EUR, w tym na 

współpracę transgraniczną zaplanowano o 1 mld EUR więcej niż w poprzednim 

okresie programowania.  

 



Budżet dla Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 

Alokacja na lata  

2007-2013 

Alokacja na lata 

2014-2020 

Współpraca transgraniczna 
5,6 mld 

(72,26%) 

6 626 631 760 

(74,05%) 

Współpraca transnarodowa 
1,8 mld 

(23,23%) 

1 821 627 570 

(20,36%) 

Współpraca międzyregionalna 
445 mln 

(5,74%) 

500 000 000  

(5,59%) 

Razem EWT 7,75 mld 8 948 259 330 

W ramach Europejskiej współpracy terytorialnej na lata 2014-2020 największą 

alokację zaplanowano na wsparcie współpracy transgranicznej – 74,05%.  

 



Budżet dla Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 w Polsce 

PROGRAM 

PERSPEKTYWA 

2007-2013 
PERSPEKTYWA 2014-2020 

PL 

2007-2013 

PL 2014-2020 

według algorytmu 

(ok. 90%) 

PL 2014-2020 

po uwzględnieniu 

mechanizmu 

korekcyjnego 

Meklemburgia/Brandenburgia-Polska 49,97 43,19 45,00 

Brandenburgia-Polska 50,10 41,74 45,00 

Czechy-Polska 115,79 129,79 135,00 

Litwa-Polska 41,72 28,97 30,00 

Polska-Saksonia (IZ) 70,06 20,66 40,00 

Polska-Słowacja (IZ) 85,91 91,15 100,00 

Południowy Bałtyk (IZ) 25,00 
Indywidualna 

alokacja 
36,00 

Suma 438,55 355,50  431,00 

Proponowana przez Polskę alokacja na programy współpracy transgranicznej 

w latach 2014-2020 wynosi 431 mln EUR.  


