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Cele polityki spojnosci
11 celów uproszczono i skonsolidowano do 5:
1. Inteligentniejsza Europa (innowacyjna i inteligentna transformacja gospodarcza)
2. Ekologiczna, niskoemisyjna Europa (transformacja sektora energetycznego,
gospodarka o obiegu zamkniętym, dostosowanie do zmian klimatu i zarządzanie
ryzykiem)

3. Połączona Europa (mobilność i łączność TIK)
4. Prospołeczna Europa (europejski filar praw socjalnych)
5. Europa bliższa obywatelom (zrównoważony rozwój obszarów miejskich i
wiejskich oraz inicjatywy lokalne)
2 cele horyzontalne:

Budowanie potencjału administracyjnego
Współpraca między regionami i ponad granicami (osadzenie współpracy
w głównym nurcie)

Koncentracja tematyczna
 Utrzymanie wydatków w kluczowych obszarach na rzecz wzrostu
gospodarczego i zatrudnienia
 Na poziomie krajowym w oparciu o DNB na mieszkańca => elastyczność
W przypadku
krajów z

minimalna wartość % dla
celu PO1 („inteligentna
Europa”)

minimalna wartość % dla
celu PO2 ( „ekologiczna,
niskoemisyjna Europa”)

DNB
poniżej 35%
75%
DNB 75–100% 45%

30%

DNB powyżej
100%

PO1 + PO2 min. 85%

60%

30%

ERDF thematic concentration in Poland
Budget for cohesion policy in current prices:

EUR 72 335 million

Thematic concentration amounts:

 For ERDF (incl. Interreg):

EUR 45 895 million

Policy Objective 1

EUR 15 855 million (35 % of ERDF)

Policy Objective 2

EUR 13 590 million (30 % of ERDF)

Policy Objective 5

(at least 6% for sustainable urban development)
min. EUR 2 718 million

 For Cohesion Fund

EUR 12 144 million

 For ESF+

EUR 14 297 million

At least 25% social inclusion +

EUR 3 574 million

Główny kontekst wyzwań:
•

Kontekst demograficzny:
• Szybko starzejące się społeczeństwo;
• Kurcząca się populacja (pomimo: mniejszej emigracji a większej imigracji);

•

Kontekst ekonomiczny:
• Utrzymujący się wzrost napędzany konsumpcją i inwestycjami publicznymi;
• Silny trend spadkowy w inwestycjach prywatnych;
•

Niski poziom wydajności pracy oraz innowacyjności w sektorze MiŚP;
Policentryczny wzrost: wszystkie regiony mocno się rozwinęły

•

Kontekst Społeczny
• Niskie bezrobocie;
• Niski poziom ubóstwa wśród dzieci;
• Niski poziom aktywności zawodowej u kobiet;

•

Kontekst Środowiskowy
• Wysoka intensywność energetyki węglowej;
• Wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza;
• Zwiększające się ryzyko efektów zmian klimatycznych (powodzie, susze);

Wyzwania Terytorialne
•

Wszystkie regiony zwiększyły swój poziom dobrobytu; różnice pomiędzy
regionami pod względem PKB per capita wzrosły w ciągu ostatnich 6 lat:
• Mazowieckie, Dolnośląskie i Wielkopolskie, zwiększyły swój PKB per capita
średnio o 7,7%; natomiast Podlaskie, Podkarpackie i Lubelskie ‘tylko’ o 3,7%;

•

Kilka regionów pozostaje napędem dla gospodarki:
• Mazowieckie, Dolnośląskie, Śląskie, Pomorskie, Wielkopolskie przyciągnęły
największą liczbę nowych inwestycji, jednocześnie zapewniając stały wzrost
wydatków na innowacje i sektor kreatywny;

•

Polska Wschodnia się przekształca, lecz wolniej niż reszta kraju:
• Pomimo stabilnego rozwoju, 5 regionów pozostaje wśród 20 najbiedniejszych
regionów w UE. Brak dużych i średnich firm, niższa wydajność pracy i skromne
innowacje w firmach opóźniają proces nadrabiania zaległości. Do tego dochodzi
jeszcze depopulacja oraz emigracja ludzi młodych i specjalistów.
Podobne charakterystyki ma tez Kujawsko-Pomorskie oraz
Zachodniopomorskie.

Cel Polityki 1
Bardziej inteligentna
Europa dzięki
wspieraniu
innowacyjnej i
inteligentnej
transformacji
gospodarczej
#CohesionPolicy
#EUinmyRegion

Polityka Spójności Cel 1: 2021–27 Bardziej inteligentna
Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej
transformacji gospodarczej art.2 COM(2018) 375 final
Zwiększenie potencjału
w zakresie B&I+
wykorzystywania
zaawansowanych
technologii

Cyfryzacja
dla obywateli, firm
i rządów

Strategie
Inteligentnej
Specjalizacji
Rozwijanie umiejętności
w zakresie S3,
transformacji
przemysłowej i
przedsiębiorczości

Wzrost i konkurencyjność
MŚP start-up/scale-up

Międzyregionalne inwestycje innowacyjne

Wyzwania dla Polski

• Polska jako umiarkowany innowator

• Poziom innowacyjności jest bardzo
zróżnicowany
(stolica,
południe
i
regiony z dużymi miastami)
• Niska intensywność B&R, zwłaszcza do
działalności
badawczo-rozwojowej
przedsiębiorstw, relatywna stagnacja
wydatków publicznych w B&R
• Stosunkowo
mały
przedsiębiorstw innowacyjnych

udział

• Słabe powiązania nauki z biznesem
• Kapitał
ludzki
z
umiejętnościami
potrzebnymi
w
nowoczesnej
gospodarce
stają
się
problemem
(demografia, migracja, rynek pracy)

Zwiększenie całkowitych wydatków na B&R,
poziom wciąż niski w porównaniu do średniej EU
% PKB

PL

EU

2010

2017

2010

2017

Wydatki publiczne na B&R

0.53

0.36

0.72

0.68

- w tym szkolnictwo wyższe

0.27

0.34

0.47

0.45

Wydatki na działalność
badawczo-rozwojową B&R

0.19

0.67

1.19

1.36

Całkowite wydatki na B&R

0.72

1.03

1.92

2.06

2020 cel B&R

1.70

ale

3.00

B&R w sektorze publicznym: stagnacja

B&R w sektorze prywatnym: znaczny wzrost ale wciąż jest niski
Całkowite wydatki na B&R:zwiększenie celu na 2020 r.
prawdopodobnie nie zostanie osiągnięte. Duże różnice w regionach:
wysoka intensywność w regionie stołecznym i małopolskim (> 1,5%),
bardzo niska w lubuskim, opolskim, warmińsko mazurskim (<0,4%).
Źródło: Eurostat

Niski i malejący wskaźnik innowacyjności MŚP
PL

EU

MŚP z innowacjami produktowymi i
procesowymi,%, 2016

14.8

34.3

MŚP z innowacjami marketingowymi
lub organizacyjnymi,%, 2016

11.1

35.6

• Niski i malejący udział MŚP z innowacjami
produktowymi lub procesowymi
• Jeden z najniższych udziałów w UE (i spada) MŚP
z innowacjami organizacyjnymi lub marketingowymi

• Luka innowacyjna między firmami zagranicznymi
a firmami krajowymi

Source: European Innovation Scoreboard 2019

Słaba
współpraca
pomiędzy
akademickim a biznesowym

środowiskiem
Polska
• Bardzo niski poziom
współpracy nauki z
biznesem (mierzony
przez wspólne
publikacje)

• Prywatne
współfinansowanie
badań publicznych na
niskim poziomie

Źródło: EIS

Otwartość gospodarki

PL

EU

Eksport średnio zaawansowanych
technologii jako % z eksportu

48.6

56.3

Międzynarodowe publikacje naukowe
przypadające na 1 milion ludności

393

1070

• Eksport rośnie, ale przede wszystkim w niskiej i średnio-niskiej
technologii
• Niski udział eksportu średnio i wysoko zaawansowanego
technologicznie

• Niski udział w międzynarodowych sieciach naukowych

Źródło: European Innovation Scoreboard 2019

Działania niezbędne do poprawy krajowych lub
regionalnych systemów badań i innowacji
Zalecenie Rady w sprawie krajowego programu reform Polski na
2019 r.
-

-

-

Polska zajmuje nadal niskie pozycje w rankingach innowacyjności
Sektory mniej zaawansowane technologicznie wciąż mają duży udział w strukturze
gospodarczej kraju
W wymiarze regionalnym występują znaczące różnice pod względem
innowacyjności
Brakuje skutecznej koordynacji kształcenia dorosłych
Bariery finansowe i pozafinansowe utrudniające współpracę między środowiskiem
nauki a biznesem
Ograniczone umiejętności pracowników naukowych w zakresie zarządzania
publiczno-prywatnymi projektami badawczymi
Wpływ klastrów oraz stowarzyszeń przedsiębiorstw na upowszechnianie się
innowacji jest ograniczony

Priorytety polityki spójności na lata 2021–2027
PO1: Inteligentna Europa: innowacyjna i inteligentna
transformacja gospodarcza
 Wsparcie ryzykownych inwestycji MSP w badania i rozwój,

 Wsparcie współpracy między biznesem a nauką;
 Stymulacja

rozwoju
przedsiębiorczości
w
inteligentnych specjalizacji, w tym rozwój klastrów;

ramach

 Wzmacnianie sieci i współpracy w zakresie badań i innowacji;
 Ułatwienie dostępu do zaawansowanych usług biznesowych
 Wsparcie integracji technologii cyfrowych przez MŚP i
administracje publiczna;

 rozwijanie kompetencji w obszarach inteligentnych specjalizacji
i innowacji w przedsiebiorstwach oraz instytucjach badawczych

PO1: wyzwania dla Polski (1)

•
•
•
•
•

Umiarkowana innowacyjność gospodarki (9 regionów jako umiarkowanie
innowacyjne);
Niskie wydatki na B+R, z konkretnymi wyzwaniami w inwestycjach
prywatnych;
Nadal aktualne wyzwania związane ze współpracą na poziomie BiznesNauka oraz wymiana wiedzy;
Wdrażanie Inteligentnych Specjalizacji; wyzwanie współpracy (intraregionalnej, regionalnej, klastrów, międzynarodowej) i nadzoru;
Niski poziom zaangażowania w sieci badan oraz globalne łańcuchy
wartości;

PO1: wyzwania dla Polski (2)

•
•
•

•
•
•

Wolny wzrost produktywności;
Poziom korzystania z usług środowiska biznesowego przez firmy nie jest
wystarczająco wysoki dla dyfuzji innowacji;
Wzrost zapotrzebowania na umiejętności podyktowany rozwojem
technologicznym; umiejętności wymagane dla potrzeb własnych MiŚP oraz
dla transferu technologicznego;
Mały postęp administracji publicznej przy wdrażaniu e-usług;
Niskie zainteresowanie MiŚP zmianą modelu biznesowego dzięki
technologiom cyfrowym;
Ograniczony dostęp do pracowników z umiejętnościami potrzebnymi dla
technologii cyfrowych

Priorytety polityki spójności na lata 2021–2027
PO2: Europa bardziej ekologiczna i niskoemisyjna

 Termomodernizacja budynków publicznych i prywatnych wraz z
wymianą przestarzałych kotłów węglowych na czystsze źródła
energii (wydajne systemy ciepłownicze lub indywidualne kotły);

 Wzrost produkcji energii odnawialnej na małą skalę dzięki
wzmocnieniu sieci niskiego i średniego napięcia;

 Dalszy rozwój systemów zbierania i oczyszczania ścieków;
 Wspieranie recyklingu odpadów komunalnych i efektywnego
gospodarowania zasobami w małych i średnich
przedsiębiorstwach;

 Ochrona i zapobieganie klęskom żywiołowym z priorytetem dla
rozwiązań opartych na ekosystemach.

Priorytety polityki spójności na lata 2021–2027
PO3: Lepiej połączona Europa – mobilność oraz
regionalne sieci informacyjne i komunikacyjne
 zrównoważona mobilność intermodalna obejmująca sieć TEN-T i
połączenia transgraniczne:

Priorytety to: wyeliminowanie luk w kolejowej sieci TEN-T; przejście od
transportu drogowego do kolejowego i innych zrównoważonych
środków transportu; poprawa dostępności transportu publicznego na
obszarach peryferyjnych, wiejskich i transgranicznych; poprawa jego
bezpieczeństwa.

 zrównoważona multimodalna mobilność miejska
Priorytety to: zintegrowany, niskoemisyjny i bezpieczny transport
publiczny, w tym poprawa połączeń miast z ich strefami dojazdu.

 poprawa łączności cyfrowej
Priorytety to: uruchomienie ultraszybkich sieci szerokopasmowych na
obszarach, gdzie występują przypadki tzw. biale plamy.

Priorytety polityki spójności na lata 2021–2027
PO4: Europa o silniejszym wymiarze społecznym
poprawa dostępności, skuteczności i odporności systemu opieki
zdrowotnej i opieki długoterminowej

Dostęp do kształcenia i szkolenia na wszystkich poziomach oraz
poprawy ich jakości, skuteczności i adekwatności do potrzeb rynku pracy

Wsparcie procesu deinstytucjonalizacji, w szczególności w odniesieniu
do dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej;

Dostęp do zatrudnienia, w szczególności w przypadku osób długotrwale
bezrobotnych, a także osób nieaktywnych zawodowo, zwiększenie
udziału kobiet w rynku pracy,

Priorytety polityki spójności na lata 2021–2027
PO5: Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu
zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju
obszarów miejskich, wiejskich i przybrzeżnych
w ramach inicjatyw lokalnych
Zintegrowany rozwój obszarów miejskich i wiejskich oraz
wzmocnienie zdolności administracyjnych władz lokalnych,
poprzez:

Wzmocnienie obszarów metropolitalnych jako siła napędowa wzrostu,

Przeciwdziałanie skutkom niekontrolowanego rozrastania się miast,
Społeczno-gospodarcza rewitalizacja obszarów podupadających,
Wzmocnienie powiązania pomiędzy obszarami miejskimi i wiejskimi,

Łagodzenie skutków zmian demograficznych i ubóstwa, zwłaszcza na
obszarach wiejskich.

Jak przygotować się do perspektywy 2021-2027
•Wykorzystać dokonania i doświadczenia z wdrażania 2014-2020
•Zapewnić podaż dobrych, gotowych do realizacji projektów;
uruchomić wsparcie dla kluczowych inicjatyw, projektów w
najbliższym czasie (poziom krajowy i regionalny)

•Zapewnić odpowiednie uczestnictwo i zwiększenie zdolności
partnerów społecznych, społeczeństwa obywatelskiego w
realizacji celów polityk publicznych;
•Uprościć procedury i zmniejszyć obciążenia administracyjne
beneficjentów, w szczególności MSP;
•Usprawnić proces zagospodarowania przestrzennego i
zarządzania projektami.

Dziękuję
za uwagę
Facebook /EURegioPoland
Twitter @RegioPoland

#politykaspójności
#EUinmyRegion
#FunduszeUE

