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Sprawozdanie nt. komunikatu KE ws. wsparcia unijnych strategii ze środków z
europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych przez najbliższych 10 lat
Bruksela, 14 grudnia 2015

Komisja przyjęła w dniu 14 grudnia br. komunikat w sprawie wsparcia unijnej strategii na
rzecz wzrostu, planu inwestycyjnego oraz priorytetowych obszarów Komisji ze środków
pochodzących z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (EFSiI) przez
najbliższe dziesięć lat. W sprawozdaniu omówiono również wyniki negocjacji ze wszystkimi
państwami członkowskimi w sprawie umów partnerstwa i programów oraz główne wyzwania,
jakie stoją przed każdym z państw.
Wiceprzewodniczący KE Jyrki Katainen, odpowiedzialny za miejsca pracy, wzrost,
inwestycje i konkurencyjność, stwierdził: „Istnieją ogromne możliwości w zakresie łączenia
europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych z Europejskim Funduszem na rzecz
Inwestycji Strategicznych (EFSI) w ramach planu inwestycyjnego, lecz władze lokalne i
regionalne mogą nie być tego świadome. Dlatego wraz z komisarz Coriną Crețu wydamy
wkrótce wytyczne na temat komplementarności funduszy, aby państwa członkowskie mogły
w pełni skorzystać z tych nowych możliwości”.
Komisarz ds. polityki regionalnej Corina Crețu powiedziała przy tej okazji: „W miarę jak
spada liczba inwestycji krajowych i regionalnych, europejskie fundusze strukturalne i
inwestycyjne zyskują coraz bardziej na znaczeniu. W skuteczny sposób pomagają one
Europie przywrócić trwały dobrobyt, ponieważ wspierają najbardziej obiecujące sektory,
sprzyjają spójności i konwergencji w UE, a także pozwalają zarówno miastom, jak i regionom
korzystać z talentów i pomysłów swoich obywateli. Zadaniem państw członkowskich jest
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teraz skuteczne zarządzanie funduszami i ich inwestowanie, tak by osiągnąć cele określone w
komunikacie”.
Przykładowo, w latach 2014-2020 na badania naukowe i innowacje, technologie informacyjne
i komunikacyjne oraz na wsparcie dla małych przedsiębiorstw w całej Europie planuje się
przeznaczyć z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych 121 miliardów euro. Z
bezpośredniego wsparcia w ramach funduszy skorzystają dwa miliony przedsiębiorstw.
Celem jest poprawa ich konkurencyjności i zwiększenie możliwości w dziedzinie badań
naukowych i innowacji. Dzięki wsparciu z europejskiego funduszu rozwoju regionalnego
blisko 15 milionów gospodarstw domowych uzyska dostęp do szybkiego internetu, natomiast
dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
prawie 20 milionów osób zamieszkujących obszary wiejskie skorzysta z nowych lub
zmodernizowanych usług lub infrastruktury w dziedzinie technologii informacyjnych i
komunikacyjnych.
Po reformie europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na okres 2014-2020 będą
one przeznaczone na cztery kluczowe sektory przyczyniające się do wzrostu gospodarczego:
badania naukowe i innowacja, technologie cyfrowe, wsparcie gospodarki niskoemisyjnej i
małych przedsiębiorstw. Inwestycje prowadzone ze środków EFSiI, zorientowane na wyniki i
zgodne z założeniami europejskiego semestru i zaleceniami dla poszczególnych krajów,
stworzą korzystne warunki do realizacji projektów wysokiej jakości, prosperowania
przedsiębiorstw i poprawy jakości życia obywateli. To wszystko ma przyczynić się do
nowego początku dla Europy.
 Kontekst
W latach 2014-2020 z budżetu UE planuje się przeznaczyć 454 miliardy euro - 637 miliardów
euro łącznie ze współfinansowaniem ze środków krajowych - na wsparcie miast i regionów w
Europie w ramach ponad 500 programów EFSiI. Środki z EFSiI stanowią ważną część
inwestycji publicznych w UE; zakłada się, że w latach 2014-2016 EFSiI będą stanowić
średnio około 14 proc. wszystkich inwestycji publicznych, a w niektórych państwach
członkowskich ich udział będzie sięgał 70 proc.
Jak przewiduje art. 16 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów, w komunikacie
przedstawione zostały główne wyniki negocjacji między państwami członkowskimi, ich
partnerami, w tym podmiotami na poziomie regionalnym i lokalnym, a Komisją w sprawie
umów partnerstwa i programów. Załącznik II komunikatu zawiera przegląd kluczowych
kwestii dla każdego z państw członkowskich, natomiast w załączniku I skupiono się na
programach współpracy międzyregionalnej.
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By zapewnić społeczeństwu jak największą przejrzystość, Komisja uruchomiła w dniu 14
grudnia 2015 r. nową platformę otwartych danych dotycząca EFSiI, która umożliwia
śledzenie postępów w realizowaniu programów finansowanych z tych funduszy.
 Dodatkowe informacje
Komunikat zatytułowany
 „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego – maksymalizowanie
wkładu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych”:
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:81ed8553-a248-11e5-b52801aa75ed71a1.0010.02/DOC_1&format=PDF
Załącznik I - Europejska współpraca terytorialna / INTERREG:
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:81ed8553-a248-11e5-b52801aa75ed71a1.0010.02/DOC_2&format=PDF


Załącznik II – Karty państw:
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:81ed8553-a248-11e5-b52801aa75ed71a1.0010.02/DOC_3&format=PDF


Załączniki III i IV - Ogólna ocena zasady dodatkowości i terminy przedkładania i
przyjmowania umów partnerstwa i programów:
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:81ed8553-a248-11e5-b52801aa75ed71a1.0010.02/DOC_4&format=PDF




MEMO/15/6296 w języku angielskim: „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu
gospodarczego – maksymalizowanie wkładu europejskich funduszy strukturalnych i
inwestycyjnych”

Arkusze informacyjne na temat wkładu EFSiI w priorytetowe obszary Komisji:
 Zatrudnienie, wzrost gospodarczy i inwestycje
 Jednolity rynek cyfrowy
 Unia Europejska i polityka przeciwdziałania zmianie klimatu
 Rynek wewnętrzny
 Unia gospodarcza i walutowa
 Sprawiedliwość i prawa podstawowe
 Migracja
Opracowała:
Dr Magdalena Skulimowska1
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WPROWADZENIE
Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne 1 (EFSI), dysponujące budżetem w
wysokości 454 mld EUR na okres 2014–2020, są głównym narzędziem polityki
inwestycyjnej.
Do 2023 r.2 w ramach EFSI zostanie uruchomiona masa krytyczna inwestycji w kluczowych
obszarach priorytetowych UE, aby sprostać potrzebom gospodarki realnej poprzez wspieranie
tworzenia miejsc pracy oraz poprzez zapewnienie wzrostu gospodarki europejskiej w
zrównoważony sposób. Przykładowe zobowiązania państw członkowskich:3





Ponad 2 mln przedsiębiorstw uzyska wsparcie w ramach funduszy w celu zwiększenia
swojej konkurencyjności, rozwoju produktów, znalezienia nowych rynków i stworzenia
nowych miejsc pracy,
Inwestycje w infrastrukturę pomogą państwom członkowskim w poprawie warunków
życia ludności oraz konkurencyjności otoczenia biznesu. Dotyczy to zwłaszcza mniej
rozwiniętych państw członkowskich, które będą w stanie dorównać tym bardziej
rozwiniętym. Lepszy dostęp do łączy szerokopasmowych wysokiej jakości oraz usług w
zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) oraz poprawa zaopatrzenia w
wodę dla dziesiątek milionów Europejczyków to tylko kilka przykładów ilustrujących
oczekiwane osiągnięcia w ramach EFSI.
Przede wszystkim fundusze będą inwestować w umiejętności i zdolności
przystosowawcze siły roboczej w Europie, dając dziesiątkom milionów ludzi, w tym
młodzieży, możliwość (ponownego) szkolenia lub rozpoczęcia działalności. Z możliwości
tych będą również mogli skorzystać uchodźcy i legalni migranci.

Sytuacja powstała w wyniku kryzysu była dodatkowym bodźcem, aby zreformować sposób
planowania i wykorzystania EFSI. W kontekście ogólnego spadku inwestycji zwiększenie
wpływu EFSI jest kwestią priorytetową, zwłaszcza, że dzięki nim realizowana jest większość
inwestycji publicznych w wielu krajach. Reforma funduszy strukturalnych i inwestycyjnych
przyczyniła się do większego ukierunkowania na rezultaty, bardziej ukierunkowanego
finansowania oraz realizacji inwestycji w oparciu o lepsze planowanie strategiczne i zdolność
do realizacji celów. EFSI są obecnie narzędziem przyszłościowej polityki inwestycyjnej,
gotowej na stawianie czoła wyzwaniom, przed którymi Europa stoi obecnie i stać będzie w
nadchodzących latach.
Przyczyniają się one do realizacji planu inwestycyjnego dla Europy i uzupełniają Europejski
Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) na kilka sposobów: pozyskując publiczne
i prywatne inwestycje, wspierając reformy strukturalne oraz poprawiając dostęp do
finansowania. EFSI wniosą znaczący wkład w realizację priorytetów politycznych nowej
Komisji: jednolitego rynku cyfrowego, unii energetycznej, polityki dotyczącej zmian klimatu,
jednolitego rynku oraz zarządzania gospodarczego – zgodnie z zaleceniami dla
poszczególnych krajów w ramach europejskiego semestru. Ostatecznym celem wszystkich
inwestycji w ramach EFSI jest stymulowanie zatrudnienia, wzrostu i inwestycji w całej
Europie, ze szczególnym uwzględnieniem krajów najsłabiej rozwiniętych. Przyczyniają się
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejski Fundusz Społeczny (EFS), Fundusz Spójności
(FS), Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Europejski Fundusz
Morski i Rybacki (EFMR). Polityka spójności obejmuje EFRR, EFS i FS.
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Rok 2023 zamyka okres wydatkowania europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na lata 2014–
2020.
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Wyniki przedstawione w niniejszym komunikacie są oparte na celach wyznaczonych dla wspólnych
wskaźników produktu i rezultatu przez państwa członkowskie dla programów EFSI. Dalsze szczegóły, w tym
dane podstawowe, można znaleźć na następującej stronie internetowej: https://cohesiondata.ec.europa.eu/.
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one również do stawiania czoła wspólnym wyzwaniom i wykorzystywania wspólnego
potencjału dzięki współpracy terytorialnej i strategiom makroregionalnym.
W niniejszym komunikacie przedstawiono najważniejsze wyniki negocjacji między władzami
państw członkowskich a ich partnerami, w tym podmiotami regionalnymi i lokalnymi oraz
Komisją Europejską, w sprawie planów inwestycyjnych w następstwie reformy EFSI.
Komunikat odpowiada wymogowi art. 16 ust. 3 rozporządzenia w sprawie wspólnych
przepisów 4 i zawiera w załączniku II szczegółowe informacje dotyczące każdego państwa
członkowskiego.
1. INWESTYCJE W RAMACH EFSI W OBECNYM KONTEKŚCIE SPOŁECZNOGOSPODARCZYM
Rozbieżne tendencje społeczne i gospodarcze
Unia Europejska stopniowo wychodzi z kryzysu gospodarczego, bezrobocie spada, oczekuje
się, że realny PKB wzrośnie o 1,9 % i pozostanie nieznacznie powyżej poziomu sprzed
kryzysu w 2015 r. Niemniej jednak całkowite zatrudnienie ma pozostać poniżej poziomu z
2008 r. Kryzys pochłonął zyski z konwergencji gospodarczej osiągnięte od 2000 r. w wielu
regionach Europy i państwach członkowskich, odwracając w ten sposób tendencję
zmniejszania dysproporcji regionalnych i ubóstwa.
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Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013.
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Postępy w realizacji celów strategii „Europa 2020” są nierównomierne. Znaczne postępy
poczyniono w zakresie dostosowania do zmian klimatu, energii, edukacji, ale nie ma
postępów w realizacji celów dotyczących zatrudnienia i walki z ubóstwem. Postępy w
zakresie badań naukowych i innowacji są również ograniczone. Ponadto regiony mniej
rozwinięte lub regiony przejściowe wypadają znacznie gorzej niż pozostałe regiony w
przypadku większości celów strategii „Europa 2020” – wyniki powinny ulec znacznej
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poprawie, jeśli UE chce osiągnąć swoje cele. W tym kontekście państwa członkowskie oraz
Komisja omówiły programy EFSI na lata 2014–2020.
Znaczenie EFSI wzrosło w inwestycjach publicznych, rekompensując spadek poziomu
inwestycji
Budżety krajowe i regionalne ucierpiały znacznie w wyniku kryzysu, zaś dofinansowanie dla
wszystkich rodzajów inwestycji skurczyło się. W UE inwestycje publiczne zmniejszyły się o
około 15 % w ujęciu realnym w latach 2008–2014. Całkowita suma inwestycji również
znacznie spadła i wynosi obecnie ok. 300 mld EUR poniżej historycznej normy. W rezultacie
znaczenie europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych dla współfinansowania
programów inwestycji publicznych znacznie wzrosło.
Oczekuje się, że w okresie 2014–2016 wysokość zobowiązań z europejskich funduszy
strukturalnych i inwestycyjnych wyniesie w przybliżeniu średnio 14 % łącznych inwestycji
publicznych, których największy udział przekracza w niektórych państwach członkowskich
70 % (zob. tabela 1). Ten wkład w inwestycje ma pozytywny wpływ na pierwszy filar planu
inwestycyjnego dla Europy – mobilizację zasobów finansowych.
Tabela 1: Udział europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w inwestycjach
publicznych na lata 2014–20165
Spodziewany udział EFSI w inwestycjach publicznych, 2014-2016
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Ponadto zacieśnienie powiązań i synergii między europejskimi funduszami strukturalnymi i
inwestycyjnymi oraz innymi unijnymi instrumentami finansowania, takimi jak program
Dofinansowanie z EFSI pokrywa roczne zobowiązania państw członkowskich na okres 2014–2016. Inwestycje
publiczne pokrywają nakłady brutto na środki trwałe (GFCF) w sektorze publicznym i wydatki publiczne na
rolnictwo i rybołówstwo, zgodnie z klasyfikacją funkcji sektora instytucji rządowych i samorządowych
(COFOG). W celu przedstawienia wszystkich inwestycji w ramach EFSI w porównywalny sposób w odniesieniu
do inwestycji publicznych w tabeli tej ujęto również obecne wydatki w sektorze rolnictwa i rybołówstwa w
ramach inwestycji publicznych podejmowanych przez rządy krajowe. Pełne dane na temat zakresu inwestycji w
ramach EFSI dostępne są pod adresem: https://cohesiondata.ec.europa.eu/
5

5

„Horyzont 2020”, LIFE +, Fundusz Azylu, Migracji i Integracji, COSME, Erasmus +, czy
instrument „Łącząc Europę” pozwala na optymalne wykorzystanie ograniczonych zasobów
inwestycyjnych.
Zreformowane ramy na rzecz skuteczniejszych EFSI
Na podstawie wniosków wyciągniętych z poprzednich okresów programowania oraz biorąc
pod uwagę potrzebę lepszego wykorzystania EFSI, rozporządzeniami na lata 2014–2020
wprowadzono szereg kluczowych reform. Istnieje wyraźny trend w kierunku bardziej
ukierunkowanego podejścia politycznego, silniejszego ukierunkowania na wyniki, solidnych
warunków ramowych dla inwestycji, lepszej koordynacji wykorzystywania europejskich
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, poprzez wspólne ramy strategiczne oraz poprawę
powiązań między priorytetami UE a potrzebami regionalnymi.
Ważna rola europejskiego semestru oraz zaleceń dla poszczególnych krajów
Punkt wyjścia do dyskusji Komisji z państwami członkowskimi na temat priorytetów w
zakresie finansowania umów partnerstwa i programów na lata 2014–2020 wynikał z celów
strategii „Europa 2020”, zaleceń dla poszczególnych krajów wydanych w kontekście
europejskiego semestru oraz analiz społeczno-ekonomicznych na szczeblu państw
członkowskich i regionów.
Ponad dwie trzecie przyjętych w 2014 r. zaleceń dla poszczególnych krajów miało znaczenie
dla inwestycji w ramach polityki spójności i zostało uwzględnione w programie priorytetów
państw członkowskich. Przykłady zaleceń dla poszczególnych krajów, gdzie fundusze wesprą
reformy, obejmują:








poprawę rynku pracy oraz systemów kształcenia i szkolenia, a także dostępu do nich,
badania naukowe, rozwój i innowacje,
inwestycje w obszarze zrównoważonej energii, w takie dziedziny, jak efektywność
energetyczna i odnawialne źródła energii,
służbę zdrowia,
dostęp do finansowania,
otoczenie biznesowe oraz
zdolności administracyjne.

W nadchodzących latach przyszłe zalecenia będą skutkować, w stosownych przypadkach,
korektami programów w ramach EFSI, także z inicjatywy Komisji, zapewniając wsparcie
Komisji na rzecz reform strukturalnych w państwach członkowskich. Pokazuje to, że istnieje
silne powiązanie między EFSI, europejskim semestrem oraz priorytetami gospodarczymi UE
w szeregu państw członkowskich, które otrzymały zalecenia związane z EFSI. Wpływa to na
trzeci filar planu inwestycyjnego dla Europy – poprawę warunków inwestowania.
Poprawa warunków inwestowania
W wyniku doświadczeń związanych z niewystarczającym planowaniem w kluczowych
obszarach inwestycji, w ramach reformy EFSI wprowadzono warunki wstępne. Zakładają one
obowiązek istnienia ram prawnych i politycznych oraz wystarczającego potencjału
administracyjnego przed dokonaniem inwestycji. Obejmują większość obszarów inwestycji,
w tym ulepszenia regionalnych strategii badań naukowych i innowacji w zakresie
inteligentnej specjalizacji, a także plany strategiczne związane z sektorem gospodarki wodnej
i sektorem transportu, aktywnym włączeniem, opieką zdrowotną, kształceniem i szkoleniem
zawodowym.
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Chociaż dopełniono około 75 % wszystkich warunków wstępnych w chwili zatwierdzenia
programów, prawie 750 nie udało się dopełnić (np. w przypadku generalnych planów
transportowych, stanowiących podstawę inwestycji transportowych). Uzgodniono z Komisją
plany działania, które mają zostać zrealizowane najpóźniej do końca 2016 r. Plany te
przyczynią się do poprawy skuteczności i wydajności inwestycji wspieranych przez EFSI oraz
wpłyną również na inne publiczne i prywatne inwestycje i pomogą w egzekwowaniu prawa i
polityki UE w państwach członkowskich.
Koncentracja zasobów oraz włączenie zagadnień zrównoważonego rozwoju
W przypadku gdy doświadczenia z przeszłości wykazały, że finansowanie ze środków EFSI
nie przyniosło zamierzonych skutków z uwagi na brak masy krytycznej, ustanowiono
ostrzejsze wymogi w celu zapewnienia, aby w okresie 2014–2020 EFSI koncentrowały się na
kluczowych obszarach inwestycji oraz na czynnikach hamujących wzrost. W wyniku dyskusji
prowadzonych przez państwa członkowskie z Komisją państwa te często przekraczały
wymogi prawne dotyczące koncentracji tematycznej zasobów EFRR i teraz inwestycje są
bardziej skupione na wspieraniu MŚP i gospodarki niskoemisyjnej, przy jednoczesnym
zapewnieniu w razie potrzeby także wsparcia dla podstawowej infrastruktury w regionach
słabiej rozwiniętych.
Ze względu na duże znaczenie i pilny charakter rozwoju kapitału ludzkiego, państwa
członkowskie przeznaczyły, w porównaniu z poprzednim okresem programowania, większą
część budżetu polityki spójności na EFS. Zarówno minimalny udział EFS i minimalny
przydział na rzecz włączenia społecznego został przekroczony 6 , co pokazuje znaczenie
inwestowania w tych obszarach. Finansowanie z EFS koncentruje się na następujących pięciu
priorytetach: aktywne włączenie, dostęp do zatrudnienia i trwała integracja młodych ludzi na
rynku pracy, przedwczesne kończenie nauki oraz uczenie się przez całe życie.
Kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem i zmianą klimatu zostały włączone do
wszystkich europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (np. za pośrednictwem
środków finansowych, strategicznych ocen oddziaływania na środowisko i integracji
wymogów środowiskowych w selekcji projektów). Państwa członkowskie wykazały duże
zaangażowanie w kwestii przeciwdziałania zmianie klimatu, przydzielając 25 % środków z
EFSI – czyli ponad 114 mld EUR – na łagodzenie zmiany klimatu i dostosowywanie się do
niej. W tym zakresie EFSI będą zdecydowanie przyczyniać się do realizacji unijnego celu
polegającego na przeznaczeniu co najmniej 20 % budżetu UE na działania związane ze
zmianą klimatu.
Większy nacisk na rezultaty i wyniki
Wymogi dotyczące celów, wskaźników i założeń nie były w przeszłości systematycznie ani
skrupulatnie spełniane. Ulepszenia wprowadzone w okresie 2014–2020 zapewniają bardziej
zdecydowane ukierunkowanie programów na wyniki, wiążąc potrzeby inwestycyjne z
konkretnymi celami i priorytetami oraz odpowiednimi wskaźnikami i celami dotyczącymi
produktów i rezultatów. Każdy program posiada ramy wykonania, na podstawie których
oceniane będą wyniki. Umożliwia to przejrzystą sprawozdawczość i ocenę postępów w
realizacji celów programu.
Ponadto rezerwy wykonania w wysokości 6 % przydziałów krajowych przeznaczonych na
przydział w roku 2019 będą wykorzystane na rzecz programów, które mają najlepsze wyniki
w realizacji uzgodnionych celów pośrednich.
Chociaż minimalny udział EFS wyniósł 23,1 % budżetu polityki spójności, rzeczywisty udział wynosi 24,8 %.
Pula środków EFS przeznaczonych na włączenie społeczne wynosi 25,6 %, przekraczając wymagane minimum
20 %.
6
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Większy efekt dźwigni dzięki instrumentom finansowym
Biorąc pod uwagę efekt dźwigni instrumentów finansowych, wpływ ich wsparcia na te same
obszary polityki jest większy niż wpływ dotacji. W latach 2014–2020 ustanowiono silniejsze
ramy w celu wspierania powszechnego korzystania z instrumentów finansowych (pożyczek,
gwarancji, kapitału własnego) w obszarach polityki, w których inwestycje prowadzą do
osiągnięcia korzyści finansowych umożliwiających beneficjentom spłatę przynajmniej części
otrzymanej pomocy.
Tendencja ta została wzmocniona w planie inwestycyjnym dla Europy, w którym Komisja
bardzo zachęca, przy finansowaniu ze środków EFSI, do korzystania z instrumentów
finansowych zamiast z tradycyjnych dotacji, w takich obszarach jak wsparcie MŚP,
ograniczanie emisji CO2, efektywność środowiskowa i efektywna gospodarka zasobami, ICT,
zrównoważony transport, badania naukowe i innowacje. Jak odnotowano w planie
inwestycyjnym, oczekuje się, że fundusze zaangażowane na rzecz innowacyjnych
instrumentów finansowych w okresie 2014–2020 będą miały bezpośredni efekt dźwigni i
wygenerują dodatkowe inwestycje w wysokości 40–70 mld EUR, z jeszcze większym
efektem mnożnikowym dla realnej gospodarki, dzięki przyciąganiu prywatnych inwestycji.
W wyniku dyskusji z państwami członkowskimi planowany przydział środków z wszystkich
europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych do instrumentów finansowych
znacznie wzrósł (zob. tabela 2). W kontekście maksymalizacji synergii i wzajemnego
uzupełniania się środków z EFSI i Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji
Strategicznych (EFIS), Komisja wydaje broszurę dla państw członkowskich i innych
zainteresowanych stron. Ponadto istnieje również potencjał w połączeniu zasobów EFSI z
instrumentami finansowymi w ramach programu „Horyzont 2020” i innych programów UE,
do których także dostępne będą wytyczne.
Tabela 2: Kwota finansowania ze środków EFSI poprzez instrumenty finansowe w
latach 2007–2013 i 2014–2020 (mln EUR)
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Uproszczenie
Uproszczenie jest ważnym czynnikiem w dostępie do finansowania, i uznaje się je za ciągły
proces, za pomocą którego identyfikuje się i wprowadza w życie proste lecz rozsądne
praktyki w zakresie wdrażania. Nowe ramy regulacyjne oferują znaczące możliwości
uproszczenia, w szczególności w odniesieniu do wspólnych zasad kwalifikowalności,
uproszczonych opcji kosztów i e-rządzenia. W umowach partnerstwa i programach państwa
członkowskie przedstawiły streszczenie głównych źródeł obciążeń administracyjnych dla
beneficjentów (procedury wniosków i płatności, w następnej kolejności: audyty i kontrole,
sprawozdawczość i opracowywanie projektów), a także planowanych działań na rzecz
uproszczenia w celu rozwiązania tych problemów. Ogólnie rzecz biorąc, doświadczenie
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pokazuje, że istnieje możliwość autorefleksji i wzajemnego uczenia się z różnych praktyk
państw członkowskich.
Aby rozwiązać ten problem, Komisja utworzyła grupę wysokiego szczebla niezależnych
ekspertów ds. monitorowania uproszczenia dla beneficjentów europejskich funduszy
strukturalnych i inwestycyjnych. Grupa ma za zadanie określenie dobrych i złych praktyk
oraz rozpowszechnianie możliwości uproszczeń pośród organów państw członkowskich. Jej
prace przyczynią się do osiągnięcia ogólnych celów lepszych uregulowań prawnych oraz
inicjatywy „Budżet ukierunkowany na wyniki”.
Lepsze partnerstwo i wielopoziomowe sprawowanie rządów na rzecz realizacji lepszych
programów
Zasada partnerstwa polegająca na ścisłej współpracy między organami publicznymi,
partnerami gospodarczymi i społecznymi oraz podmiotami reprezentującymi społeczeństwo
obywatelskie przez cały okres przygotowania, wdrażania, monitorowania i oceny programu,
tak aby zwiększyć ogólne wspólne zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności oraz jakość
programów, ma jeszcze większe znaczenie w okresie 2014–2020. W kodeksie postępowania7
Komisja określiła minimalne wymogi co do organizacji dobrze funkcjonującego partnerstwa:
należy zapewnić, aby zainteresowane strony były włączone w ten proces oraz aby zasięgać
ich opinii w drodze otwartych konsultacji.
Komisja zwróciła szczególną uwagę na to, w jaki sposób państwa członkowskie angażują
partnerów w umowy partnerstwa i programy. Opinie były ogólnie pozytywne, a obawy
zgłaszane Komisji zostały omówione z władzami krajowymi. Ponadto każde państwo
członkowskie wdraża zasadę partnerstwa inaczej, w zależności od krajowych struktur
administracyjnych i kultury. Wzmocnienie kultury partnerstwa jest procesem długofalowym,
którego wyniki będą widoczne w perspektywie średnio- i długoterminowej.
Większy nacisk na szczebel lokalny oraz inwestowanie w radzenie sobie z koncentracją
wyzwań terytorialnych
Aby umożliwić większą elastyczność w dostosowywaniu wdrażania finansowania ze środków
EFSI w oparciu o potrzeby danego obszaru, wprowadzono nowe i ulepszone mechanizmy
wdrażania:
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zintegrowane inwestycje terytorialne (ZIT) umożliwiają łączenie finansowania z
różnych programów europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w celu
wsparcia wdrażania strategii rozwoju terytorialnego. ZIT znajdzie zastosowanie w 20
państwach członkowskich w szerokim zakresie dziedzin, od ubogich dzielnic
miejskich do obszarów metropolitalnych, od szlaków dziedzictwa kulturowego do
regionów dotkniętych restrukturyzacją gospodarczą;
wsparcie dla strategii zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, realizowanej
przez władze miejskie, przekroczy 16 mld EUR (9,9 % całkowitego budżetu EFRR, tj.
więcej niż wyznaczony cel w wysokości 5 %), ze znacznym dodatkowym
finansowaniem z EFS w kilku państwach członkowskich. Większa część tych środków
będzie przeznaczona na wsparcie obszarów miejskich w przechodzeniu do gospodarki
niskoemisyjnej za pomocą inwestycji w efektywność energetyczną i odnawialne
źródła energii, mobilność miejską zgodną z zasadami zrównoważonego rozwoju,
poprawę stanu środowiska miejskiego. Finansowanie będzie wykorzystane również na
zmierzenie się z wyzwaniami związanymi z deprywacją materialną i społeczną na
obszarach miejskich;

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 240/2014.
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rozwój lokalny kierowany przez społeczność umożliwia lokalnym grupom działania
realizowanie strategii na rzecz tworzenia miejsc pracy i wzrostu oraz poprawy
włączenia społecznego poprzez łączenie różnych funduszy UE. W okresie
programowania rozwój lokalny kierowany przez społeczność otrzymuje wsparcie z
funduszy przekraczające 12 mld EUR. W dziedzinie rozwoju obszarów wiejskich
ponad 2 500 strategii lokalnych dotrze do połowy ludności wiejskiej w UE, podczas
gdy w ramach EFMR wsparcie otrzyma 280 takich strategii w społecznościach
obszarów przybrzeżnych i śródlądowych. 17 państw członkowskich będzie wspierać
lokalne strategie rozwoju, również w ramach polityki spójności;
23 państwa członkowskie biorą udział przynajmniej w jednej strategii
makroregionalnej lub morskiej, co pozwala im skuteczniej opracowywać i wdrażać
swoje priorytety krajowe i regionalne oraz lepiej je koordynować, tak aby zwiększać
wspólny potencjał. W latach 2014–2020 wszystkie strategie makroregionalne (dla
regionu Morza Bałtyckiego, na rzecz regionu Dunaju, na rzecz regionu Morza
Adriatyckiego i Morza Jońskiego, na rzecz regionu alpejskiego) 8 oraz strategia na
rzecz regionu Oceanu Atlantyckiego zostały włączone do programów EFSI.
wszystkie europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne są aktywnie
wykorzystywane na rzecz współpracy transnarodowej;
specjalne przydziały zostały przeznaczone na rozwiązanie specyficznych potrzeb
terytoriów, takich jak regiony najbardziej oddalone, słabo zaludnione oraz państwa
członkowskie z regionami górskimi oraz wyspiarskimi. Ponadto finansowanie
współpracy terytorialnej jest obecnie bardziej skoncentrowane na wspólnych
wyzwaniach.

2. SPODZIEWANE OSIĄGNIĘCIA PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z EFSI9
Na lata 2014–2020 w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych
przeznaczono 454 mld EUR na promowanie tworzenia miejsc pracy i wzrostu gospodarczego.
Oczekuje się, że krajowe współfinansowanie wyniesie co najmniej 183 mld EUR, zaś łącznie
inwestycje wyniosą 637 mld EUR.
EFSI podlegają wspólnym ramom prawnym i strategicznym w całej UE. Każde państwo
członkowskie posiada umowę partnerstwa łączącą środki nawet z pięciu europejskich
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Poniżej przedstawiono zestawienie
przewidywanych osiągnięć finansowanych ze środków EFSI przyznawanych za
pośrednictwem 456 krajowych (tematycznych) i regionalnych programów oraz 79 programów
współpracy międzyregionalnej. W załączniku II przedstawiono więcej szczegółów
dotyczących europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w państwach
członkowskich, zaś w załączniku I bardziej szczegółowe informacje dotyczące programów
Interreg.
Załącznik IV zawiera przegląd ram czasowych zatwierdzania umów partnerstwa i
programów, które miały miejsce od czasu przyjęcia dyrektywy pod koniec 2013 roku.

W kontekście zintegrowanej polityki morskiej strategie dla regionu Morza Bałtyckiego oraz regionu Morza
Adriatyckiego i Morza Jońskiego są włączone w odpowiednie strategie makroregionalne;
9
Wyniki przedstawione w niniejszym komunikacie są oparte na celach wyznaczonych dla wspólnych
wskaźników produktu i rezultatu przez państwa członkowskie dla programów EFSI. Dalsze szczegóły, w tym
dane ogólne, można znaleźć na następującej stronie internetowej: https://cohesiondata.ec.europa.eu/.
8
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2.1 Rozwój badań naukowych i innowacji, ICT oraz MŚP
Dysponując budżetem w wysokości 121 mld EUR, EFSI przyczyniają się do realizacji
unijnych celów inteligentnego wzrostu, a tym samym do zwiększania badań naukowych i
innowacji, poprawy konkurencyjności MŚP oraz budowy jednolitego rynku cyfrowego.
Oczekuje się, że takie inwestycje w gospodarkę realną doprowadzą do wzmocnienia
zdolności badawczych przedsiębiorstw i wyższych uczelni, do tworzenia inkubatorów i
ośrodków technologicznych; umożliwią dostęp do kapitału wysokiego ryzyka i pożyczek,
doprowadzą do budowania partnerstw w ramach klastrów i uruchomienia ekosystemów
innowacji; świadczenia zaawansowanych usług, pobudzania współpracy w europejskich
łańcuchach wartości w celu pogłębienia rynku wewnętrznego i wzmocnienia bazy
przemysłowej, jak i do ożywienia obszarów wiejskich Europy.
Intensyfikacja badań naukowych i innowacji – kluczowym priorytetem dla miejscowych
transformacji gospodarczych
Strategie inteligentnej specjalizacji (RIS3) są kamieniem węgielnym badań naukowych i
innowacji. Są one warunkiem wstępnym finansowania ze środków EFRR, a także są
uwzględniane w finansowaniu ze środków EFRROW. Stanowią one ramy polityczne silnego
wsparcia badań naukowych i innowacji opartych na dowodach i zaangażowaniu
zainteresowanych stron, opierając się na regionalnych atutach i zgodnie z jednolitą
metodologią. Warunek ten spowodował zmianę paradygmatu w sposobie realizacji polityki
innowacji i odnowy kultury planowania regionalnego w oparciu o aktywny udział
zainteresowanych stron. Oczekuje się również, że przyczyni się do budowania zdolności w
administracjach publicznych, co z kolei zachęci do synergii z programem „Horyzont 2020” i
poprawi jakość i oddziaływanie inwestycji w badania naukowe i innowacje.
Wszystkie państwa członkowskie i regiony planują inwestowanie w badania naukowe i
innowacje. Specjalny nacisk kładziony jest na działania zachęcające do innowacyjności MŚP,
takie jak inkubatory przedsiębiorczości, systemy bonów, innowacje procesowe, projektowe i
usług, współpracę między uniwersytetami a przedsiębiorstwami, klastry i sieci współpracy.
Planowane jest również znaczne poparcie dla następujących działań: infrastruktury i
wyposażenia publicznych i prywatnych badań naukowych i innowacji, usług pomocniczych,
transferu technologii i rozwijania innowacji obejmującej wyzwania społeczne, takie jak
energia, środowisko naturalne oraz starzenie się społeczeństwa. Oto najważniejsze dane
liczbowe dotyczące przewidywanych osiągnięć:


129 460 przedsiębiorstw otrzyma wsparcie na zwiększenie ich zdolności do badań
naukowych i innowacji — 71 250 spośród nich będzie współpracować z instytutami
badawczymi;



utworzone zostanie 29 370 miejsc pracy dla nowych pracowników naukowych, zaś
71 960 już zatrudnionych naukowców skorzysta z nowych udogodnień;



dzięki projektom przedsiębiorstwa wprowadzą 15 370 nowych produktów na rynek;



9,9 mld EUR prywatnych środków finansowych uzupełniających wsparcie publiczne
dla badań naukowych i innowacji stanowi około 6 % rocznych wydatków
przedsiębiorstw na badania naukowe i rozwój w całej UE;



na obszarach wiejskich wsparcie otrzyma ponad 3 000 innowacyjnych projektów, a
ponad 12 000 projektów otrzyma wsparcie w celu rozwijania nowych praktyk,
procesów i technologii w sektorze rolnym, żywnościowym i leśnym. 3,9 mln rolników
i innych wiejskich MŚP będzie miało możność wzięcia udziału w szkoleniach, a 1,4
mln beneficjentów skorzysta z usług doradczych.
11

Wspieranie jednolitego rynku cyfrowego
EFSI będą inwestować w realizację celów jednolitego rynku cyfrowego. Poprawa
infrastruktury szerokopasmowej umożliwi konsumentom i przedsiębiorstwom lepszy dostęp
do towarów i usług cyfrowych, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Wydajność i jakość
świadczonych usług ulegnie poprawie dzięki usprawnieniu e-administracji i
interoperacyjności. Cyfryzacja przedsiębiorstw pozwoli na integrację nowych technologii i
zarządzanie przejściem do inteligentnego systemu przemysłowego.
Spodziewane osiągnięcia obejmują:




dostęp do szerokopasmowego internetu dzięki wsparciu z EFRR dla 14,6 mln
dodatkowych gospodarstw domowych;
dostęp do nowych lub ulepszonych usług lub infrastruktury ICT w ramach EFRROW
dla 18,8 mln mieszkańców obszarów wiejskich;
zwiększenie wykorzystania usług ICT wysokiej jakości oraz rozwój produktów ICT
dzięki wsparciu z EFRR dla 77 500 przedsiębiorstw.

Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w Europie
EFSI będą wspierać innowacje wśród MŚP i przyczynią się do powstania lepiej rozwiniętego
i bardziej sprawiedliwego jednolitego rynku z silniejszą bazą przemysłową. Będzie to
możliwe dzięki: wsparciu badań naukowych i innowacji, rozwojowi biznesu,
przedsiębiorczości, inkubatorów, transferu technologii, wydajności energetycznej i
wspieraniu klastrów oraz lepszym usługom wspierającym MŚP. Niemal połowa tego wsparcia
będzie przekazywana za pośrednictwem instrumentów finansowych. Oczekuje się
następujących wyników:







wsparcie na bezpośrednie utworzenie 354 300 nowych miejsc pracy otrzyma ok.
801 500 przedsiębiorstw. Oznacza to, wraz ze wsparciem w ramach badań naukowych
i innowacji dla przedsiębiorstw, że 5 % wszystkich unijnych MŚP i 8% nowych
przedsiębiorstw otrzyma wsparcie finansowe UE;
396 500 mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw
spółdzielczych i przedsiębiorstw społecznych) otrzyma fundusze, aby zainwestować w
rozwój kapitału ludzkiego oraz w umiejętności pracowników;
ponad 334 000 przedsiębiorstw sektora rolnego podniesie swoją konkurencyjność.
Ponadto około 138 000 rolników otrzyma pomoc na udział w systemach jakości i
prawie 129 000 rolników na przystąpienie do organizacji producentów. 30 000
rolników otrzyma pomoc w ramach płatności dla młodych rolników i będzie
uczestniczyć w krótkich łańcuchach dostaw i rynkach lokalnych;
wsparcie w sektorze rybołówstwa zasadniczo przybierze formę wsparcia dla
tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego, które ma duże znaczenie
społeczne, gospodarcze i kulturalne dla lokalnych społeczności przybrzeżnych,
zwłaszcza w basenie Morza Śródziemnego. Oczekuje się, że powstanie ponad 10 200
nowych miejsc pracy w sektorze rybołówstwa i akwakultury, zaś kolejne 85 000
zostanie utrzymane.

2.2 Środowisko, zmiana klimatu, energia i transport
EFSI będą miały zasadnicze znaczenie dla trwałego wzrostu gospodarczego Europy, i
przyniosą korzyści obywatelom, przedsiębiorstwom i środowisku. Najwyższy w historii
budżet UE przeznaczony na inwestycje w zakresie energii, środowiska, klimatu, zarządzania
ryzykiem i zrównoważonego transportu – 193 mld EUR – na programy, które przyczynią się
w znacznym stopniu do osiągnięcia celów istotnych dziedzin polityki UE, takich jak unia
12

energetyczna, oraz skierują Europę w stronę gospodarki niskoemisyjnej. Będą one również
tworzyć możliwości biznesowe i zielone miejsca pracy w sektorach o znaczącym potencjale
wzrostu, które zwykle wykazywały odporność podczas kryzysów.10
Oczekuje się, że w regionach nadmorskich wsparcie z europejskich funduszy strukturalnych i
inwestycyjnych wyniesie co najmniej 7,9 mld EUR w postaci inwestycji ukierunkowanych na
inicjatywy dotyczące „niebieskiego” wzrostu, obejmujące transport morski, energię
odnawialną, turystykę przybrzeżną, biotechnologię i akwakulturę.
Wspieranie unii energetycznej i gospodarki niskoemisyjnej
EFSI będą wspierać rozwój unii energetycznej zwiększając ponad dwukrotnie — do 45 mld
EUR — środki przeznaczone na gospodarkę niskoemisyjną na lata 2014–2020, dając impuls
do wdrażania prawodawstwa UE oraz zapewniając finansowanie na rzecz przezwyciężenia
barier administracyjnych i technicznych.
Nacisk zostanie położony na efektywność energetyczną, dzięki której:


875 000 gospodarstw domowych będzie mieszkać w domach, które zostały
zmodernizowane pod kątem zmniejszenia zużycia energii;
 budynki publiczne będą zużywać 5,2 TWh/rok mniej energii niż ma to miejsce
obecnie;
 wzrośnie efektywność elektryczna ponad 57 000 przedsiębiorstw, głównie MŚP, i
18 000 gospodarstw rolnych oraz
 wiele przestarzałych statków rybackich, lub statków rybackich z silnikami o zbyt
wielkiej mocy zostanie zastąpionych.
Pomoże to UE osiągnąć jej cele w zakresie efektywności energetycznej oraz doprowadzi do
niższych rachunków za energię, lepszych warunków życia i pracy, tworzenia lokalnych
miejsc pracy i zwiększania konkurencyjności przedsiębiorstw.
Inną kluczową dziedziną inwestycji jest wytwarzanie energii niskoemisyjnej oraz
opracowanie łatwiejszych do zarządzania, lepiej zintegrowanych i nowoczesnych sieci (tzw.
„inteligentnych sieci”). Inwestycje w tej dziedzinie mogą skutkować:


7 670 MW dodatkowej mocy wytwórczej energii odnawialnej (co równa się prawie
całkowitej zainstalowanej mocy wytwórczej energii elektrycznej istniejącej w
Chorwacji i Słowenii);
 3,3 mln dodatkowych użytkowników energii podłączonych do inteligentnych sieci;
 lepszymi połączeniami energetycznymi – sześć państw członkowskich planuje
wykorzystać około 2 mld EUR na rzecz inteligentnej infrastruktury
elektroenergetycznej i gazowej w celu usunięcia wąskich gardeł w energetyce.
Przejście do gospodarki niskoemisyjnej wspierane jest również na obszarach wiejskich, a
spodziewane rezultaty obejmują:
 4 mln hektarów gruntów rolnych i leśnych objętych wsparciem na rzecz pochłaniania
węgla lub działań ochronnych;
 planowane objęcie 7,6 % wszystkich gruntów rolnych umowami o zarządzanie, które
wspierają redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz emisji amoniaku;
 wzrost alternatywnych inwestycji w zrównoważoną energię ze źródeł odnawialnych
ogółem do 2,7 mld EUR.

Zatrudnienie w UE w sektorze towarów i usług środowiskowych wzrosło z 3 do 4,2 mln w latach 2002–2011,
w tym o 20 % w czasie recesji (COM(2014) 446 final).
10
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Ogólnie rzecz biorąc, EFSI przyczynią się bezpośrednio do obniżenia szacunkowej rocznej
emisji gazów cieplarnianych o około 30 milionów ton równoważnika CO2, co odpowiada
około 50 % emisji Szwecji lub Węgier.
Inwestycje w ochronę środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami
Ochrona środowiska nadal korzystać będzie ze znacznego wsparcia – o rozszerzonym
zakresie i ukierunkowanego na innowacyjne rozwiązania. Wdrożenie kluczowych przepisów
prawodawstwa środowiskowego UE stanowi warunek wstępny finansowania (np. przepisy w
sprawie oceny wpływu na środowisko). Pomoc sektorom gospodarki wodnej i
gospodarowania odpadami w wielu państwach członkowskich przyczyni się do rewitalizacji
miast, wspierania ochrony przyrody, wspierania gałęzi przemysłu UE, tak aby mogły
efektywniej gospodarować zasobami i przyczyniać się do osiągnięcia założeń unijnej
gospodarki o obiegu zamkniętym. Programy współpracy terytorialnej będą wspierać wspólne
gospodarowanie należącymi do wszystkich zasobami naturalnymi oraz rozwój usług
ekosystemowych. Oczekiwane rezultaty inwestycji w tym obszarze obejmują:





skorzystanie przez 16,9 mln osób z ulepszonego oczyszczania ścieków, a przez 12,4
mln z lepszego zaopatrzenia w wodę – skorzysta z tego 56 % ludności, która nie ma
obecnie dostępu do publicznej sieci wodociągowej;
instalację 5,8 mln ton/rok dodatkowej zdolności recyklingu odpadów stałych;
lepszą ochronę i zarządzanie 6,4 mln hektarów EFRR powierzchni naturalnych
siedlisk;
wsparcie dla 39 mln dodatkowych rocznych wizyt w miejscach dziedzictwa
przyrodniczego.

Spodziewane osiągnięcia na obszarach wiejskich obejmują:



lepszą ochronę różnorodności biologicznej na 17,4 % gruntów rolnych i 3,5 % lasów
(odpowiednio 30,6 i 4,1 mln hektarów);
wsparcie dla rolnictwa ekologicznego na 10 mln hektarów użytków rolnych w UE
(5,7 % obszarów uprawnych).

Państwa członkowskie kierować będą wsparcie z EFMR na rzecz bardziej zrównoważonego
wykorzystywania morskich zasobów biologicznych i zmniejszenia wpływu na środowisko (w
tym przez wspieranie selektywnych technik połowowych), dokonując inwestycji służących
eliminacji niechcianych połowów oraz zwiększeniu wartości dodanej produktów
rybołówstwa.
Większość państw członkowskich wykorzysta zasoby EFSI na zarządzanie obszarami Natura
2000, ich konserwację i monitorowanie zgodnie z założeniami unijnej polityki ochrony
przyrody i różnorodności biologicznej.
Zmiana klimatu i zapobieganie zagrożeniom
Inwestycje na rzecz dostosowania do zmiany klimatu oraz zapobiegania ryzyku obejmują
szeroki wachlarz środków, w tym środki zapobiegania powodziom i środki oparte na
ekosystemie, takie jak zielona infrastruktura, które mają na celu ochronę 13,3 mln osób przed
powodziami oraz 11,8 mln osób przed pożarami lasów, wywierając jednocześnie pozytywny
wpływ na zatrudnienie i wzrost gospodarczy.
Ponadto w ramach EFRROW wprowadzono nowy rodzaj instrumentu zarządzania ryzykiem,
który obejmuje wsparcie na rzecz składek ubezpieczeniowych, tworzenie funduszy
wspólnego inwestowania i narzędzia stabilizacji dochodu. 14 państw członkowskich zasiliło
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kwotą 2,7 mld EUR kapitału publicznego narzędzia zarządzania ryzykiem, czego celem jest
wsparcie ok. 635 000 gospodarstw.
W sektorach morskim i rybackim wsparcie dla zastąpienia nieefektywnych silników lub
likwidowania przestarzałych statków rybackich przyczyni się do zwiększenia efektywności
energetycznej.
Wspieranie zrównoważonego transportu
Transport jest jednym z kluczowych sektorów przyczyniających się do zrównoważonego
rozwoju gospodarczego i społecznego UE i jej regionów.
EFSI będą finansowały projekty infrastrukturalne mające na celu zamknięcie brakujących
połączeń i usunięcie wąskich gardeł, w szczególności w mniej rozwiniętych państwach
członkowskich i regionach. Znalazły się wśród nich:


budowa i modernizacja 7 515 km linii kolejowych, z czego 5 200 km to część TEN-T;



budowa 3100 km nowych dróg, z czego 2 020 km będzie częścią TEN-T, oraz remont
10 270 km dróg , z czego 798 km będzie drogami TEN-T. 2 818 km dróg TEN-T,
które mają zostać zbudowane lub zmodernizowane stanowi 5 % sieci TEN-T;



budowa lub modernizacja 748 km linii tramwajowych i linii metra;



budowa lub modernizacja 977 km śródlądowych dróg wodnych.

Ponadto dzięki znaczącemu wsparciu z EFSI transport w Europie będzie bardziej wydajny i
ekologiczny. Wsparcie skierowane będzie m.in. na:




poprawę połączeń między różnymi rodzajami transportu (multimodalność);
wspieranie zmiany w kierunku form transportu bardziej zgodnych z wymogami
zrównoważonego rozwoju, takich jak koleje, transport publiczny, ruch rowerowy i
pieszy na obszarach miejskich;
ułatwianie wykorzystania inteligentnych systemów transportu oraz infrastruktury,
która umożliwia wykorzystanie alternatywnych paliw.

2.3 Zatrudnienie, włączenie społeczne i edukacja
W tym obszarze zainwestowane zostanie ogółem 120 mld EUR, w przeważającej mierze ze
środków EFS, ale przy wsparciu również innych funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.
Promowanie trwałego zatrudnienia wysokiej jakości
Zgodnie z odpowiednimi zaleceniami dla poszczególnych krajów, EFSI będą wspierać
aktywne instrumenty rynku pracy, m. in. lepszy dostęp do rynku pracy, wspieranie instytucji
rynku pracy oraz mobilność pracowników. Będą się koncentrować na grupach najbardziej
potrzebujących wsparcia, np. grupach osób długotrwale bezrobotnych, młodych ludziach
nieaktywnych zawodowo lub bezrobotnych oraz starszych pracownikach. Inwestowanie w
zatrudnienie będzie miało również na celu pogodzenie pracy i życia prywatnego, promowanie
równości kobiet i mężczyzn oraz aktywnego i zdrowego starzenia się oraz wspieranie
tworzenia nowych miejsc pracy poprzez promocję samozatrudnienia, przedsiębiorczości oraz
możliwości tworzenia przedsiębiorstw, zwłaszcza małych i mikroprzedsiębiorstw.
Oczekuje się, że wsparcie na rzecz zatrudnienia przyczyni się do:


poprawy szans na znalezienie zatrudnienia przez 10 mln bezrobotnych;



zapewnienia pracy 2,3 mln osób, w tym samozatrudnienia (dzięki wsparciu z EFS);
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pomocy 237 700 osób w uczestnictwie w lokalnych inicjatywach dotyczących
mobilności lub wspólnych transgranicznych inicjatywach na rzecz zatrudnienia i
szkoleń.

Promowanie włączenia społecznego
Wkład z EFSI na rzecz włączenia społecznego skupiać się będzie głównie na wyzwaniach
określonych w zaleceniach dla poszczególnych krajów, np. na wsparciu osób zagrożonych,
systemów opieki zdrowotnej i usług opieki długoterminowej. Inwestycje te mają na celu
zapewnienie dostępności i skuteczności usług socjalnych i zdrowotnych oraz wspieranie
integracji Romów. Co najmniej 1,5 mld EUR zostanie przeznaczone na wspieranie
społeczności marginalizowanych, takich jak Romowie.
Oczekiwane są następujące rezultaty:


wsparcie 2,6 mln osób nieaktywnych zawodowo;



korzyści dla 2–2,5 mln osób w niekorzystnej sytuacji.



lepsze usługi zdrowotne dla 41,7 mln osób; inwestycje w e-zdrowie.

Planowane inwestycje w infrastrukturę socjalną w ramach EFRR, w wysokości 4,5 mld EUR,
obejmą wsparcie ukierunkowane na usługi socjalne na poziomie społeczności lokalnych dla
słabszych grup społecznych (niepełnosprawnych, dzieci, osób starszych, osób cierpiących na
choroby psychiczne).
W kontekście obecnego kryzysu uchodźczego, EFSI mogą również wspierać uchodźców i
osoby ubiegające się o azyl oraz ich rodziny. Wsparcie to obejmuje środki ułatwiające dostęp
do rynku pracy oraz promujące włączenie społeczne, takie jak edukacja (w tym dzieci),
kształcenie zawodowe, szkolenia, mieszkalnictwo, punkty kompleksowej obsługi, doradztwo,
coaching i kursy językowe.
Inwestycje w kształcenie i szkolenie
EFSI będą inwestować w kształcenie i szkolenie. Większość państw członkowskich będzie
inwestować w kształcenie i szkolenie zawodowe w celu poprawy zarówno znaczenia
systemów kształcenia i szkolenia, jak i przejścia od edukacji do zatrudnienia i uczenia się
przez całe życie. Większość środków finansowych w tym obszarze będzie skoncentrowana na
zapobieganiu przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz promowaniu równego dostępu
do dobrej jakości wczesnej edukacji oraz kształcenia podstawowego i średniego. Wsparcie
otrzymają również szkolnictwo wyższe, przyuczanie do zawodu i staże, jak również
infrastruktura edukacyjna.
Oczekuje się, że:


4,1 mln osób w wieku poniżej 25 lat otrzyma wsparcie;



2,9 mln osób zdobędzie kwalifikacje;



400 000 osób rozpocznie kształcenie lub szkolenie po otrzymaniu wsparcia;



6,8 mln młodych ludzi będzie mogło skorzystać z nowych lub ulepszonych usług
opieki nad dziećmi i placówek oświatowych w 15 państwach członkowskich.

Ponadto inwestycje w infrastrukturę edukacyjną doprowadzą do łatwiejszego dostępu do
wysokiej jakości kształcenia oraz do ograniczenia zjawiska przedwczesnego kończenia nauki;
przyczynią się do poprawy i modernizacji systemów kształcenia i szkolenia niezbędnych do
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uaktualniania umiejętności i kwalifikacji, podnoszenia kwalifikacji siły roboczej i tworzenia
nowych miejsc pracy.
Około 10 % budżetu EFMR zostanie wykorzystane na szkolenie zawodowe i działania w
zakresie uczenia się przez całe życie dla podmiotów gospodarczych z sektora rybołówstwa i
akwakultury oraz dla ich partnerów życiowych. Obejmuje to dywersyfikację działalności w
ramach społeczności lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet i młodzieży.
Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
20 państw członkowskich kwalifikuje się do inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych,
która została włączona do 34 programów EFS. Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi
młodych zapoczątkowano w 2013 r. i została ona zapisana w budżecie w 2014 i 2015 r., aby
pomóc osiągnąć konkretne wyniki w odpowiedzi na wysokie bezrobocie wśród młodzieży.
Potrwa ona do końca 2018 r.
Państwa członkowskie wykorzystają środki przeznaczone na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia
ludzi młodych na inwestycje w wysokiej jakości praktyki, przyuczanie do zawodu i miejsca
pracy, które mogłyby przyczynić się do trwałej integracji młodych ludzi na rynku pracy i
zwiększyć ich szanse na zatrudnienie. Wesprze to kluczowy cel polityki UE w tej dziedzinie,
określony w zaleceniu Rady w sprawie ustanowienia gwarancji dla młodzieży (2013 r.).
Szczytową fazę wdrażania Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, tj. zarówno w
kategoriach finansowych postępów jak i wyników w odniesieniu do uczestników, przewiduje
się na lata 2016–2018.
Oczekuje się, że dzięki wdrożeniu tej inicjatywy:


3,1 mln bezrobotnych lub biernych zawodowo uczestników ukończy projekt w ramach
Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych;



1,6 mln bezrobotnych lub biernych zawodowo uczestników otrzyma ofertę pracy,
ustawicznego kształcenia, przygotowania zawodowego czy stażu po ustaniu wsparcia
tej Inicjatywy;



1,3 mln bezrobotnych lub biernych zawodowo uczestników weźmie udział w
kształceniu/szkoleniu, uzyska kwalifikacje lub znajdzie zatrudnienie, w tym
samozatrudnienie.

Pomimo wczesnej kwalifikowalności wydatków w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia
ludzi młodych (1 września 2013 r.), wdrażanie Inicjatywy rozpoczęło się późno, w 2014 r., i
było raczej powolne. Za problem uznano płynność finansową — rozwiązano go poprzez
zwiększenie do 30 % płatności zaliczkowych na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi
młodych w budżecie na 2015 r.
2.4 Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej
Jakość administracji publicznej ma bezpośredni wpływ na otoczenie gospodarcze i tym
samym ma zasadnicze znaczenie dla stymulowania produktywności, konkurencyjności i
wzrostu. W rocznych analizach wzrostu gospodarczego z ostatnich czterech lat uznano, że
aby pomyślnie zrealizować strategię „Europa 2020”, kluczowym priorytetem dla państw
członkowskich jest poprawa jakości administracji publicznej i efektywności systemów
wymiaru sprawiedliwości.
EFSI wspierają tworzenie stabilnych i przewidywalnych instytucji, które będą w stanie
reagować na wyzwania społeczne, będą otwarte na dialog ze społeczeństwem oraz
wykorzystają zmiany technologiczne, aby świadczyć lepsze jakościowo usługi. 17 państw
członkowskich zainwestuje 4,2 mln EUR (EFS/EFRR) w budowanie potencjału
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instytucjonalnego, w zależności od ich indywidualnych potrzeb. Spodziewane osiągnięcia
obejmują:


poprawę jakości procesu kształtowania polityki dzięki lepszemu monitorowaniu i
zdolności analitycznej, udoskonalenie oceny wpływu oraz systemy na rzecz
ograniczenia biurokracji;



usprawnienie świadczenia usług administracyjnych dzięki zróżnicowanemu
dostępowi, optymalizację procesów zaplecza administracyjnego i interoperacyjne
rozwiązania w zakresie administracji elektronicznej;



zwiększenie skuteczności wymiarów sprawiedliwości państw członkowskich, np.
poprzez szkolenia pracowników sądów i trybunałów oraz wprowadzenie systemów
zarządzania sprawami;



zwiększenie przejrzystości administracji publicznej i silniejsze zaangażowanie
zainteresowanych stron;



poprawę jakości, wiarygodności i profesjonalizmu służby cywilnej.

EFRR uzupełnia działania w ramach reformy administracyjnej finansowane przez EFS,
inwestując w ICT i inną infrastrukturę.
Ponadto wkład z programów INTERREG w wysokości 790 mln EUR przyczyni się do
ustanowienia lub umocnienia struktury współpracy i poprawy skuteczności służb
użyteczności publicznej ponad granicami.
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PODSUMOWANIE: OD SZLACHETNYCH INTENCJI DO KONKRETNYCH
DZIAŁAŃ
Pobudzenie inwestycji w UE
Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne (EFSI) prowadzą do długotrwałego
zrównoważonego rozwoju i lepszego życia w lepszej Europie dla jej obywateli. Do 2023 r. w
ramach programów EFSI zainwestowane zostanie ponad 637 mld EUR we wszystkich
państwach członkowskich, zgodnie z priorytetami nowej Komisji. Ponad 500 innowacyjnych
programów realizuje cele polityczne UE, w tym plan inwestycyjny dla Europy, zarówno przez
uruchamianie zasobów finansowych, jak i poprawę warunków inwestowania. Jednocześnie
programy mają na celu zwiększenie skuteczności finansowania, co będzie miało pozytywny
wpływ na życie i możliwości pracy dziesiątek milionów Europejczyków. Ponadto znacząco
przyczyniają się one do wdrażania prawa unijnego i realizacji reform strukturalnych w
następstwie zaleceń w ramach europejskiego semestru, poprzez poprawę otoczenia
biznesowego oraz zwiększanie zdolności administracyjnych.
Więcej niż pieniądze
Sposób, w jaki zreformowane EFSI przyczyniają się do wzrostu UE, wykracza poza same
środki finansowe. Warunki wstępne wspierają reformy strukturalne i zachęcają do
przeprowadzania ich, pomagają również tworzyć lepsze warunki inwestycyjne dla
inwestorów prywatnych i publicznych. Ponadto zwiększony nacisk na dobre sprawowanie
rządów i zdolności administracyjne w sektorze publicznym zapewni nowoczesną i wydajną
administrację publiczną (m.in. poprzez usuwanie niedoskonałości rynku i dostarczanie dóbr
publicznych). Ponadto programy INTERREG i strategie makroregionalne zbliżają obywateli
różnych państw członkowskich i przyczyniają się do poprawy ich warunków życia społecznogospodarczego poprzez współpracę transgraniczną.
Sprostanie nowym wyzwaniom w przyszłości
Sukces programów EFSI oraz strategii leżących u ich podstaw za pośrednictwem warunków
wstępnych będzie zależał od dobrego zarządzania i natychmiastowego rozpoczęcia ich
realizacji, jak i ich pełnego wdrożenia w nadchodzących latach. Niezbędna jest również
gotowość dostosowania się do zmieniających się okoliczności, takich jak kryzys uchodźczy.
Obszary, w których konieczne są dalsze działania w całym okresie realizacji w latach 2014–
2020, są w szczególności związane z zapewnieniem skupienia się na wynikach oraz poziomie
aspiracji co do celów, dalszym zwiększaniem wykorzystania instrumentów finansowych oraz
pełnym wykorzystaniem synergii między EFSI, EFIS i innymi źródłami finansowania, takimi
jak „Horyzont 2020” na poziomie projektu i instrumentu finansowego oraz poprzez platformy
inwestycyjne. 750 planów działania wdrożonych w celu spełnienia warunków wstępnych
wskazuje, że możliwości rozwoju istnieją i że Komisja powinna zapewnić praktyczne
wsparcie w niektórych państwach członkowskich w celu zapewnienia właściwych warunków
do inwestycji.
Konieczne jest również dalsze upraszczanie dostępu do funduszy strukturalnych i
inwestycyjnych i zmniejszenie obciążeń administracyjnych zgodnie z celami Komisji w
zakresie lepszego stanowienia prawa i budżetowania zorientowanego na rezultaty.
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1. EUROPEJSKIE FUNDUSZE STRUKTURALNE I INWESTYCYJNE W AUSTRII
Wyzwania gospodarcze i społeczne w kontekście europejskich funduszy strukturalnych i
inwestycyjnych
Po okresie zadowalającego wzrostu gospodarczego, po którym na skutek kryzysu nastąpiło
niewielkie spowolnienie, Austria zdaje się wkraczać obecnie w okres charakteryzujący się
wolniejszym wzrostem. Może to utrudniać osiągnięcie jej celów dotyczących innowacji,
rynku pracy i kształcenia, redukcji emisji CO2 i zasobooszczędności. Austrię charakteryzują
szczególne słabości pod względem transferu innowacji i technologii z instytutów badawczych
do MŚP oraz w zakresie inwestycji sektora prywatnego w badania i rozwój. Państwo to
powinno poprawić możliwości kształcenia przedmiotów ścisłych i technicznych oraz szanse
na zatrudnienie w tej dziedzinie. Ogólniej rzecz biorąc, Austria powinna wspierać osoby
starsze, kobiety, osoby młode i osoby z środowisk migracyjnych w zwiększaniu ich
umiejętności przystosowania zawodowego. Austria musi również poprawić swoją
zasobooszczędność w celu rozwiązania kwestii związanych z wzrastającymi emisjami CO2,
wysokimi poziomami wykorzystania azotanów w rolnictwie oraz brakiem różnorodności
biologicznej w leśnictwie. W zaleceniach UE dla Austrii dotyczących polityki w ramach
europejskiego semestru odniesiono się do niektórych z tych problemów, które zaliczają się do
większych wyzwań Austrii związanych z wiekiem emerytalnym, stabilnością systemu
emerytalnego, rynkiem pracy oraz kształceniem i kwalifikacjami.
Główne priorytety i wyniki
Wsparcie uzyskane z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, w ramach
którego promowane będą innowacje, badania i rozwój technologiczny, umożliwi Austrii
osiągnięcie celu zakładającego stanie się liderem innowacji oraz ambitnego założenia strategii
„Europa 2020”, zgodnie z którym na badania i rozwój przeznaczone zostanie 3,76 % PKB.
Wsparcie z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych zostanie przeznaczone na
poprawę infrastruktury badawczej i zdolności w obszarach regionalnych stanowiących mocne
strony Austrii oraz wzmocnienie roli państwa w ważnych projektach europejskich, takich jak
konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej oraz Europejskie Forum Strategii
ds. Infrastruktur Badawczych. Kwota 248 mln EUR zostanie przeznaczona na badania i
rozwój w MŚP, zwiększanie liczby „liderów technologicznych” oraz ogólną poprawę
innowacyjności przedsiębiorstw.
Na zwiększanie konkurencyjności MŚP przeznaczona zostanie kwota 792 mln EUR ze
szczególnym uwzględnieniem rolnictwa, przemysłu, usług i akwakultury. Finansowanie z
europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych przyczyni się do wzrostu liczby
nowych podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą o zakładane 3 % rocznie, w
szczególności w sektorach innowacji i wymagających specjalistycznej wiedzy, oraz zapewni
wsparcie w osiągnięciu wzrostu liczby MŚP o zakładane 5 % rocznie. Część finansowania
zostanie wykorzystana, aby pomóc Austrii zrealizować założenia dotyczące ulepszenia lub
stworzenia nowej infrastruktury szerokopasmowej dla 2,3 mln mieszkańców obszarów
wiejskich do 2030 r. oraz dokonać inwestycji obejmujących restrukturyzację i modernizację
około 20 000 gospodarstw rolnych do 2023 r., jak również blisko 650 projektów współpracy.
Co więcej, na zmniejszenie emisji CO2 we wszystkich sektorach gospodarki przeznaczona
zostanie kwota 231 mln EUR. W związku z tym zakłada się zwiększenie wykorzystania
energii ze źródeł odnawialnych przez przedsiębiorstwa z 10 % do 12–13 %, wspieranie
przedsiębiorstw w zwiększaniu zasobooszczędności na poziomie 5 % rocznie oraz
finansowanie lokalnych i regionalnych strategii redukcji CO2. Na przystosowanie się do
zmiany klimatu, zapobieganie ryzyku i zarządzanie ryzykiem na obszarach wiejskich
przeznaczone zostanie 1,27 mld EUR, a kolejne 1,28 mld EUR zostanie zainwestowane w
zachowanie i ochronę środowiska oraz promowanie zasobooszczędności na obszarach
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wiejskich. Fundusze uzyskane w ramach EFRROW umożliwią Austrii odbudowę,
zachowanie i wzmocnienie różnorodności biologicznej oraz systemów rolniczych i leśnych o
wysokiej wartości przyrodniczej. Austria dąży do tego, aby umowy o zarządzanie wspierające
różnorodność biologiczną / ochronę krajobrazową objęły 83 % powierzchni gruntów rolnych,
a umowy o zarządzanie mające na celu poprawę gospodarowania glebą – 78 % powierzchni
gruntów rolnych. Wsparcie udzielone w ramach EFRROW na rozwój zrównoważonej
gospodarki wodnej obejmie 75 % gruntów rolnych państwa. Finansowanie w ramach EFMR
zostanie przeznaczone na poprawę zrównoważonego charakteru rybołówstwa i akwakultury,
poprawę stanu ekosystemów wodnych i różnorodności biologicznej wód oraz zwiększenie
rocznej produkcji akwakultury o 5 000 ton do 2023 r.
W ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych kwota 123 mln EUR
zostanie przeznaczona na promowanie trwałego zatrudnienia wysokiej jakości i
wspieranie mobilności pracowników, w szczególności poprzez wspieranie zintegrowanego
zrównoważonego rozwoju na wybranych obszarach miejskich i wiejskich oraz poprzez
poprawę umiejętności przystosowania zawodowego pracowników starszych, kobiet, osób
młodych (w szczególności osób wywodzących się ze środowisk migracyjnych) oraz osób z
innych grup społecznych narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego; w celu
promowania włączenia społecznego, walki z ubóstwem i postaw antydyskryminacyjnych
udostępniono kwotę 553 mln EUR, która zostanie przeznaczona głównie na zapewnienie
wsparcia osobom młodym i osobom z grup społecznych ze środowisk migracyjnych; chodzi
tu przede wszystkim o wspieranie młodych ludzi i grup społecznych ze środowisk
migranckich (w tym Romów). Na rzecz wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu
przeznaczono zatem 19 % środków przydzielonych w ramach europejskich funduszy
strukturalnych i inwestycyjnych. Kwota 243 mln EUR ma zostać zainwestowana w
kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe służące nabyciu umiejętności i uczeniu się
przez całe życie, w szczególności w celu poprawy wyników kształcenia osób młodych
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji oraz zapewnienia wsparcia na rzecz uczenia się
przez całe życie i szkolenia zawodowego w zakresie rolnictwa i leśnictwa. Oczekuje się, że
do 2023 r. ze szkoleń skorzysta prawie 610 000 osób.
Wykorzystanie instrumentów finansowych i instrumentów terytorialnych
Austria planuje przeznaczyć około 3 mln EUR w ramach instrumentów finansowych na
inwestycję kapitałową za pośrednictwem „HighTechFund Linz” w Górnej Austrii, które
dostarcza kapitał wysokiego ryzyka młodym przedsiębiorstwom zorientowanym na
technologie, znajdującym się na etapie zalążkowym / w fazie rozruchu oraz
przedsiębiorstwom na etapie rozszerzania działalności. Mimo iż inwestycje w zakresie
instrumentów finansowych są na znacznie niższym poziomie w porównaniu z danymi z lat
2007–2013, Austrii udaje się zaspokoić swoje potrzeby poprzez wykorzystanie istniejących
instrumentów krajowych, nie ma zatem konieczności wypełniania żadnej luki instrumentami
finansowymi uzyskanymi w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.
Kwota 27,2 mln EUR (5 % funduszy z EFRR) zostanie wydana na zintegrowane działania na
rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich w Wiedniu i w Górnej Austrii. W
Wiedniu współfinansowaniem objęte zostanie „Centrum odpowiedzialnego modelowania
rzek”, co przyczyni się do realizacji strategii UE na rzecz regionu Dunaju. Kraj związkowy
Tyrol otrzyma kwotę 5,5 mln EUR, co ma być sprawdzianem dla rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność w siedmiu z jego podregionów. W ramach lokalnych
partnerstw na obszarach wiejskich oczekuje się utworzenia 800 miejsc pracy.
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Kluczowe informacje
Liczba programów
Dostępne
fundusze
(EUR)

Polityka spójności (EFS,
EFRR)
2 (krajowe)
978 349 432

EFRROW

EFMR

EWT

1

1

10

3 937 551 997

6 965 000

1 061 990 3841

2. Warunki wstępne efektywnego i skutecznego korzystania z europejskich funduszy
strukturalnych i inwestycyjnych
Austria spełniła wszystkie warunki wstępne efektywnego i skutecznego korzystania z
europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Przed przyjęciem programów
Komisja upewniła się, że Austria wdrożyła niezbędne warunki regulacyjne dotyczące
wsparcia badań naukowych i innowacji, a w szczególności opracowała strategię „inteligentnej
specjalizacji” na poziomie krajowym i regionalnym.
3. Zarządzanie europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi
Koordynację finansowania w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych
w Austrii będą zapewniać Kancelaria Federalna i Austriacka Konferencja w zakresie
Planowania Przestrzennego. Państwo obniżyło liczbę programów w ramach europejskich
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych z 13 realizowanych w latach 2007–2013 do 4, co
ułatwi ich wdrożenie. Obecnie w Austrii zamiast dziewięciu programów regionalnych
realizowany jest jeden program krajowy w ramach EFRR oraz jeden program w ramach EFS,
zamiast dwóch programów. Liczbę instytucji zarządzających ograniczono z 11 do 2.
Obniżono liczbę instytucji pośredniczących w ramach EFRR z 36 do 16 oraz zwiększono
zdolności administracyjne zarówno instytucji audytowych, jak i instytucji certyfikujących w
ramach EFRR. Ponieważ ważna instytucja pośrednicząca przestanie generować wydatki
mające znaczenie dla finansowania w ramach EFS, Komisja będzie monitorować zdolność
absorpcyjną EFS w Austrii oraz będzie wymagała zapewnienia wiarygodności nowych
systemów monitorowania i kontroli.
4. Uproszczenia dla beneficjentów
W celu dalszego zmniejszania obciążeń administracyjnych dla beneficjentów Austria
wprowadzi zmiany w krajowych przepisach dotyczących kwalifikowalności w zakresie EFRR
i EFS oraz w przepisach ustawy budżetowej, tak aby były bardziej spójne i jednolite. Wdroży
również systemy zarządzania elektronicznego obejmujące aplikacje i sprawozdawczość oraz
rozważy wprowadzenie w stosownych przypadkach uproszczonych opcji kosztów, stawek
ryczałtowych oraz standardowych stawek jednostkowych w krajowych i regionalnych
przepisach dotyczących kwalifikowalności.

Jest to suma całkowitej kwoty finansowania UE przeznaczonej na realizację programów w ramach Europejskiej współpracy terytorialnej
(EWT), w których uczestniczy Austria.
1
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1. Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne w Belgii Wyzwania gospodarcze i
społeczne w kontekście europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych
Wyzwania gospodarcze i społeczne w kontekście europejskich funduszy strukturalnych i
inwestycyjnych
Po kilku latach stagnacji Belgia powróciła na ścieżkę wzrostu, stała się bardziej
konkurencyjna i udoskonaliła ramy budżetowe; jednocześnie oczekuje się, że w 2016 r. jej
rosnący dług publiczny ustabilizuje się na poziomie około 107 % PKB. Wciąż musi jednak
zabezpieczyć stabilność budżetową i zrealizować reformy strukturalne, zwiększyć wskaźnik
zatrudnienia oraz dalej wzmacniać swoją konkurencyjność.
Wyniki osiągnięte przez Belgię w porównaniu z założeniami jej strategii „Europa 2020” i
zaleceniami UE dotyczącymi polityki w ramach europejskiego semestru wskazują na potrzebę
poprawy funkcjonowania rynku pracy, w szczególności poprzez ograniczanie czynników
zniechęcających do pracy, ułatwianie określonym grupom docelowym uzyskania dostępu do
rynku pracy oraz zajęcie się kwestią niedoborów lub niedopasowania umiejętności. Belgia
musi również zapewnić, aby płace zmieniały się wraz z produktywnością. Ponadto, skupiając
się w bardziej zdecydowany sposób na modernizacji, innowacji oraz badaniach i rozwoju,
Belgia mogłaby dalej poprawiać swoje wyniki w tych aspektach konkurencyjności, które nie
wiążą się z kosztami. Aby zrealizować cele w zakresie emisji gazów cieplarnianych do 2020
r., Belgia musi w większym stopniu wykorzystywać zrównoważone i multimodalne środki
transportu. Ponadto, stymulując produkcję energii ze źródeł odnawialnych i efektywność
energetyczną, Belgia poprawi swoją ogólną efektywność ekonomiczną, ograniczy swoją
zależność od przywozu, poprawi swój bilans płatniczy, ograniczy podatność swojej
gospodarki na zewnętrzne gwałtowne wzrosty cen oraz obniży emisję gazów cieplarnianych.
W Belgii istnieje poważny i narastający problem dotyczący zatorów komunikacyjnych, a jej
instytucje rządowe i samorządowe na szczeblu federalnym i regionalnym nie podjęły jeszcze
wymiernych działań, aby go rozwiązać.
Główne priorytety i wyniki
W latach 2014–2020 Belgia przeznaczy europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne na
realizację kluczowych celów tematycznych zgodnych z celami strategii „Europa 2020”.
Około 28 % sumy wszystkich europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych
wykorzystanych w Belgii zostanie przeznaczone na promowanie otoczenia biznesowego
sprzyjającego innowacjom. Przyczyni się to do poprawy konkurencyjności MŚP, poprawy
wyników w zakresie innowacji i badań oraz stymulacji wzrostu gospodarki cyfrowej. W tym
kontekście Belgia skupi się na tworzeniu synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami
badań i rozwoju oraz szkolnictwem wyższym. Około 8 000 belgijskich przedsiębiorstw
otrzyma wsparcie na rzecz inwestycji produkcyjnych, a około 1 000 przedsiębiorstw będzie
współpracować z instytucjami badawczymi. Jednocześnie około 45 % gospodarstw rolnych
zostanie poddanych modernizacji i restrukturyzacji, aby zwiększyć ich konkurencyjność.
Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne zostaną przeznaczone na wsparcie Belgii w
osiągnięciu do 2020 r. wskaźnika zatrudnienia w wysokości 73,2 % (w porównaniu z
67,3 % w 2014 r.). Dokonane zostaną inwestycje o wartości 1,1 mld EUR w zakresie
przyspieszania wzrostu kapitału ludzkiego oraz poprawy współczynnika aktywności
zawodowej poprzez doskonalenie kształcenia na wszystkich poziomach, promowanie
włączenia społecznego oraz pomoc najbardziej wrażliwym grupom społecznym (w
szczególności osobom młodym i długotrwale bezrobotnym) w znalezieniu pracy. Celem jest
zapewnienie pomocy około 460 000 osób w znalezieniu pracy, założeniu własnej działalności
gospodarczej, powrocie do kształcenia lub wzięciu udziału w szkoleniu.
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Na cele w zakresie energii i zmiany klimatu przeznaczona zostanie kwota 657 mln EUR, aby
wspierać zrównoważone i wydajne wykorzystanie zasobów naturalnych oraz zapewniać
inwestycje mające na celu wsparcie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, w
szczególności poprzez inwestycje na rzecz efektywności energetycznej. W latach 2014–2020
kwota 114 mln EUR zostanie przeznaczona w ramach europejskich funduszy strukturalnych i
inwestycyjnych na zwiększanie efektywności energetycznej budynków (pomieszczeń
przedsiębiorstw, budynków publicznych i budynków mieszkalnych) oraz na ulepszanie
systemu ciepłowniczego i wysokosprawnej kogeneracji. Projekty objęte wsparciem
europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych ułatwią Belgii obniżenie emisji gazów
cieplarnianych o około 11 000 ton ekwiwalentu dwutlenku węgla oraz zwiększenie zdolności
produkcyjnej w zakresie energii ze źródeł odnawialnych o dodatkowe 11 MW. Kwota 64 mln
EUR zostanie przydzielona na przekształcenie sektora transportu w sektor energooszczędny
o obniżonej emisyjności. Głównym celem europejskich funduszy strukturalnych i
inwestycyjnych przeznaczonych na sektor rybołówstwa nadal będzie poprawa
zrównoważonego charakteru rybołówstwa i akwakultury, poprawa ekosystemów morskich i
różnorodności biologicznej wód, a także ograniczenie przypadkowych połowów. Jeżeli
chodzi o obszar rolnictwa, modernizacji gospodarstw rolnych w Belgii powinny towarzyszyć
zrównoważone praktyki w zakresie rolnictwa i ekologicznego gospodarowania gruntami oraz
inwestycje w nowe technologie. Do otrzymania wsparcia na rzecz rozwoju rolnictwa
ekologicznego wyznaczono ponad 85 000 ha gruntów, a ponad 160 000 ha gruntów zostanie
objętych ochroną w ramach działań rolnośrodowiskowych i klimatycznych.
Wykorzystanie instrumentów finansowych i instrumentów terytorialnych
Belgia przeznacza około 98 mln EUR na instrumenty finansowe służące głównie zapewnieniu
wsparcia MŚP oraz na rzecz efektywności energetycznej. Zaplanowano, że instrumenty te
zostaną wdrożone wyłącznie w regionie Walonii i Brukseli, nie zaś w regionie Flandrii.
Belgia powinna przeprowadzić dokładniejszą analizę wykorzystania instrumentów
finansowych uzyskanych w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych,
jak również istniejących instrumentów krajowych i regionalnych.
Celem jest objęcie zakresem strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
około 70 % ludności wiejskiej Flandrii i jednej trzeciej ludności wiejskiej Walonii.
We Flandrii zaplanowano trzy zintegrowane inwestycje terytorialne (ZIT) (w Limburgii,
Kempen i we Flandrii Zachodniej). Programy związane z regionem stołecznym Brukseli mają
całkowicie miejski charakter. Celem ZIT w Limburgii i w Kempen będzie rozwiązanie
problemów związanych z przekształceniem przemysłowym.
Kluczowe informacje
Liczba programów
Dostępne
fundusze
(EUR)

Polityka spójności (EFS, EFRR,
FS, YEI)
7 (regionalnych)
2 020 742 087

EFRROW

EFMR

EWT

2

1

7

647 797 759

41 746 051

1 378 392 5412

2. Warunki wstępne efektywnego i skutecznego korzystania z europejskich funduszy
strukturalnych i inwestycyjnych
W przypadku regionu Walonii i regionu stołecznego Brukseli nie spełniono jeszcze warunku
wstępnego dotyczącego strategii inteligentnej specjalizacji, w związku z czym wprowadzono

Jest to suma całkowitej kwoty finansowania UE przeznaczonej na realizację programów w ramach Europejskiej współpracy terytorialnej
(EWT), w których uczestniczy Belgia.
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stosowne plany działania. Region stołeczny Brukseli posiada również plan działania
dotyczący kwestii energetycznych w ramach realizowanego przez niego programu EFRR.
3. Zarządzanie europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi
Zdecydowano, że w latach 2014–2020 w Walonii utrzymana zostanie praktyka związana z
działaniem wspólnych komitetów monitorujących EFRR–EFS. Komitety monitorujące
realizację EFRROW będą działały osobno.
4. Uproszczenia dla beneficjentów
Instytucje zarządzające europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi planują
obecnie zwiększenie zakresu stosowania uproszczonych opcji kosztów. Powszechniejsze
wykorzystanie ICT przyczyniło się natomiast do znacznego zmniejszenia obciążeń
administracyjnych dla beneficjentów finansowania i dla organów publicznych.
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1. Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne w Bułgarii
Wyzwania gospodarcze i społeczne w kontekście europejskich funduszy strukturalnych i
inwestycyjnych
W okresie pokryzysowym wyniki gospodarcze Bułgarii pozostawały na niskim poziomie. Po
odnotowaniu w 2009 r. spadku działalności gospodarczej wzrost gospodarczy wahał się
później w okolicach 1 % rocznie. Długofalowy, zrównoważony wzrost gospodarczy hamują
wąskie gardła o charakterze strukturalnym obejmujące niedopasowanie umiejętności na rynku
pracy, ciągły spadek liczby ludności w wieku produkcyjnym, najniższa w Unii Europejskiej
wydajność pracy i najwyższa energochłonność produkcji oraz nieefektywne zarządzanie
zasobami naturalnymi takimi jak woda. Z powodu ograniczonych postępów w
przeprowadzaniu reformy administracyjnej i sądowej usługi publiczne są świadczone
nieefektywnie i na niskim poziomie. W związku z tym zalecenia dotyczące polityki w ramach
europejskiego semestru skoncentrowano głównie na rynku pracy, włączeniu społecznym,
jakości kształcenia, tworzeniu otoczenia biznesowego sprzyjającego innowacjom,
efektywności energetycznej oraz budowaniu zdolności administracyjnych. Priorytety te
odzwierciedlono w programach realizowanych w ramach europejskich funduszy
strukturalnych i inwestycyjnych na lata 2014–2020 w Bułgarii, a fundusze zostaną
zainwestowane we wszystkie 11 celów tematycznych.
Główne priorytety i wyniki
Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne przyczynią się do wzrostu wskaźnika
zatrudnienia, zapewnienia wysokiej jakości kapitału ludzkiego dzięki poprawie kształcenia,
podnoszenia kwalifikacji i umiejętności, poprawy zdrowia i opieki zdrowotnej, ze
szczególnym uwzględnieniem osób młodych, osób starszych i defaworyzowanych grup
ludności, np. Romów. Bułgaria ma na celu zwiększenie wskaźnika zatrudnienia wśród osób
w wieku 20–64 lat z 63,5 % w 2013 r. do 76 % w 2020 r. W przypadku osób starszych (w
wieku 55–64 lat) celem jest zapewnienie zatrudnienia 53 % ludności w tym wieku do 2020 r.,
zaś celem w zakresie bezrobocia wśród młodych osób jest obniżenie go do 7 % do 2020 r.
Aby zapewnić poprawę włączenia społecznego słabszych grup ludności znajdujących się w
niekorzystnej sytuacji, Bułgaria dąży do obniżenia liczby osób żyjących w ubóstwie o 260
000 do 2020 r. Ponadto kilka tysięcy dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych, ma uzyskać
lepszy dostęp do opieki zdrowotnej.
Oczekuje się, że europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne umożliwią około 100 000
osób podniesienie kwalifikacji, pomogą znaleźć zatrudnienie 28 000 osób poszukujących
pracy, pozwolą sfinansować środki na rzecz zatrudnienia i szkolenia w ramach wsparcia 17
000 osób młodych oraz zapewnią możliwości uczenia się przez całe życie dla 160 000 osób.
Jeżeli chodzi o kształcenie, około 1 500 szkół otrzyma wsparcie w ramach europejskich
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, co zapewni 160 000 uczniów możliwość
rozwijania wiedzy i umiejętności. Około 30 000 studentów otrzyma stypendia, a tysiące
uczniów szkół średnich i liceów skorzystają z poradnictwa zawodowego oraz ze szkoleń w
rzeczywistym środowisku pracy.
Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne przyczynią się do poprawy otoczenia
biznesowego w Bułgarii, wzmacniając konkurencyjność MŚP opartą na wiedzy. Do 2020 r.
na badania i rozwój w Bułgarii powinno zostać przeznaczone 1,5 % PKB. Wsparcie w
wysokości 528 mln EUR z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych zostanie
przeznaczone na innowacyjność w przedsiębiorstwach, tworzenie innowacyjnych
przedsiębiorstw typu start-up oraz zwiększenie innowacyjności i doskonalenie infrastruktury
badawczej.
Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne zostaną przeznaczone na zwiększenie
konkurencyjności 3 500 gospodarstw rolnych i 120 przedsiębiorstw w sektorze leśnictwa,
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sprawiając tym samym, że będą one bardziej przyjazne środowisku, a także na tworzenie
nowych miejsc pracy zarówno w rolnictwie, jak i w sektorach pozarolniczych na obszarach
wiejskich. Ponad 4 000 drobnych producentów rolnych otrzyma wsparcie na rozwój swoich
gospodarstw rolnych, a 1 630 młodych rolników otrzyma pomoc na rozpoczęcie działalności.
W sektorze rybołówstwa europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne zostaną
przeznaczone na inwestycje i innowacje zmierzające do ograniczenia negatywnego wpływu
działalności połowowej na środowisko morskie, a także na wsparcie dla MŚP działających w
sektorach akwakultury i przetwórstwa.
Inwestycje dokonywane przy wykorzystaniu europejskich funduszy strukturalnych i
inwestycyjnych powinny w Bułgarii przynieść 25 % wzrostu w zakresie efektywności
energetycznej w gospodarstwach domowych, przemyśle, usługach i transporcie. Do 2020 r.
udział odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii brutto w Bułgarii powinien
wynieść 16 %. Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne posłużą również
finansowaniu inwestycji w zakresie gospodarki wodnej i gospodarowania odpadami, ochrony
zasobów naturalnych, różnorodności biologicznej i zapobiegania zagrożeniom związanym ze
zmianą klimatu.
Kwota 1,6 mld EUR z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych zostanie
przeznaczona na modernizację infrastruktury transportowej w Bułgarii, zapewnienie
lepszych połączeń między regionami i z sąsiadującymi państwami, poprawę dostępu do usług
oraz wspieranie wymiany handlowej i turystyki: powstanie 190 km sieci kolejowej TEN-T, 62
km sieci autostradowej TEN-T, a także wybudowane zostanie dodatkowe 8 km sieci metra w
Sofii, co pozwoli na zwiększenie liczby przejazdów metrem z 80 do 105 mln rocznie do 2023
r.
Dobre rządzenie stanowi jedno z głównych wyzwań dla Bułgarii. Zasoby ludzkie w
administracji publicznej i organach sądowych wymagają właściwego zarządzania i rozwoju. Z
tego powodu wdrożone zostaną europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne, aby
rozwijać obszary takie jak e-rządzenie i e-sprawiedliwość, oraz ustanowione zostaną wysokiej
jakości usługi dla obywateli i przedsiębiorstw. Do 2020 r. czas związany ze świadczeniem
publicznych usług administracyjnych powinien skrócić się o 50 %, w porównaniu z 2013 r., a
średni czas trwania postępowań karnych i cywilnych o 10 %.
Wykorzystanie instrumentów finansowych i instrumentów terytorialnych
Na instrumenty finansowe przeznaczono kwotę 612 mln EUR z budżetów EFRR, Funduszu
Spójności i EFS, czyli o 70 % więcej w porównaniu z latami 2007–2013. Większość wsparcia
zostanie udzielona na rzecz efektywności energetycznej, sektora odpadów i sektora wodnego,
MŚP, rozwoju obszarów miejskich i turystyki. Bułgaria przystąpiła również do inicjatywy na
rzecz MŚP, wnosząc kwotę w wysokości 102 mln EUR.
Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne zostaną również wykorzystane jako wkład
w rozwój lokalny kierowany przez społeczność na obszarach wiejskich i obszarach zależnych
od rybołówstwa za sprawą utworzonych dzięki nim 600 miejsc pracy. Z ulepszonej dzięki
pomocy europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych infrastruktury ma skorzystać
jedna trzecia ludności wiejskiej Bułgarii.
Kluczowe informacje
Liczba programów
Dostępne
fundusze
(EUR)

Polityka spójności (EFS, EFRR,
FS, YEI)
7 (krajowe)
7 422 791 277

EFRROW

EFMR

EWT

1

1

2 366 716 966

88 066 622

8
3

701 131 995

Jest to suma całkowitej kwoty finansowania UE przeznaczonej na realizację programów w ramach Europejskiej współpracy terytorialnej
(EWT), w których uczestniczy Bułgaria.
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2. Warunki wstępne efektywnego i skutecznego korzystania z europejskich funduszy
strukturalnych i inwestycyjnych
Wciąż nie spełniono trzech warunków wstępnych dotyczących EFMR i 7 spośród 11
tematycznych warunków wstępnych, przede wszystkim związanych z inteligentną
specjalizacją, wodą, transportem, zdrowiem i rozwojem cyfrowym, jak również zasadniczego
ogólnego warunku wstępnego dotyczącego udzielania zamówień publicznych. Bułgaria
wprowadziła jednak plany działania w celu wdrożenia wszystkich warunków wstępnych
najpóźniej do końca 2016 r.
3. Zarządzanie europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi
Za programowanie, monitorowanie i kontrolę programów europejskich funduszy
strukturalnych i inwestycyjnych w Bułgarii oraz za zarządzanie nimi odpowiada wicepremier
odpowiedzialny za zarządzanie funduszami UE i centralna jednostka koordynująca w Radzie
Ministrów. Wicepremier koordynuje i przewodniczy radzie ds. koordynacji zarządzania
funduszami UE, w której skład wchodzą wszyscy ministrowie odpowiedzialni za fundusze
UE.
Działania podejmowane w ramach różnych programów europejskich funduszy strukturalnych
i inwestycyjnych służą wzmacnianiu zdolności administracyjnych organów odpowiedzialnych
za koordynację, zarządzanie, wdrażanie, płatności i kontrolę. Beneficjenci projektu, tacy jak
gminy, sądownictwo czy instytucje będące beneficjentami z sektora transportu, również
kwalifikują się do pomocy mającej na celu wzmocnienie ich zdolności administracyjnych.
Międzynarodowe instytucje finansowe, takie jak Europejski Bank Inwestycyjny, Bank
Światowy i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, dostarczają wiedzę fachową.
4. Uproszczenia dla beneficjentów
Władze bułgarskie pracują nad ograniczeniem obciążeń administracyjnych dla beneficjentów
projektów, wprowadzając w miarę możliwości cyfrową komunikację między beneficjentami a
instytucjami zarządzającymi. Zakłada to wprowadzenie elektronicznego systemu składania
wniosków projektowych i sprawozdań z projektów oraz uproszczenie procedur
administracyjnych i zwiększenie ich skuteczności. Przykładowo: formularze wniosków i
sprawozdań zostaną ujednolicone, wprowadzone zostaną przepisy dotyczące kosztów
uproszczonych podczas sporządzania sprawozdań z wydatków, a różne instytucje kontrolne i
organy przeprowadzające inspekcje będą koordynować ich kontrole.
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1. Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne w Chorwacji
Wyzwania gospodarcze i społeczne w kontekście europejskich funduszy strukturalnych i
inwestycyjnych
W wyniku przedłużającej się recesji realny PKB Chorwacji spadł o około 12,5 %, stopa
bezrobocia wzrosła zaś dwukrotnie z 8,6 % w 2008 r. do 17,3 % w 2014 r. W ostatnich latach
okazało się, że konieczne będzie dokonanie zmian strukturalnych, mających w szczególności
na celu zajęcie się kwestią nierównowagi pieniężnej, wdrożenie reformy dotyczącej rynku
pracy, opracowanie zrównoważonych systemów ochrony socjalnej i ochrony zdrowia,
poprawę otoczenia biznesowego oraz zreformowanie administracji państwowej i
sądownictwa. Organy krajowe podjęły szereg reform w ramach europejskiego semestru.
Znaczną część 10,676 mld EUR przydzielonych z europejskich funduszy strukturalnych i
inwestycyjnych na lata 2014–2020 przeznaczono na przeprowadzenie reform i realizację
celów krajowych w ramach strategii „Europa 2020”.
Główne priorytety i wyniki
Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne zostaną przeznaczone na pobudzenie
działalności badawczej, rozwojowej i innowacyjnej w Chorwacji, czyniąc jej gospodarkę
bardziej innowacyjną i konkurencyjną oraz ułatwiając realizację krajowego zobowiązania
do wydania 1,4 % PKB na badania i rozwój do 2020 r. (w porównaniu z 0,75 % w 2012 r.).
Chorwacja dąży również do zwiększenia wartości dodanej na jednego pracownika MŚP o
50 % do 2023 r.
W Chorwacji występuje jeden z najniższych współczynników aktywności zawodowej w UE,
który dotyczy przede wszystkim osób młodych, osób o niskich kwalifikacjach, pracowników
starszych i kobiet. Cel krajowy Chorwacji zakłada osiągnięcie do 2020 r. wskaźnika
zatrudnienia w wysokości 65,2 % (w porównaniu z 55,4 % w 2012 r.) ze szczególnym
naciskiem na wzrost umiejętności przystosowania zawodowego osób młodych
niepracujących, niekształcących się ani nieszkolących się. W tym kontekście europejskie
fundusze strukturalne i inwestycyjne pozwolą zająć się kwestią niedopasowania umiejętności
pracowników dzięki reformie szkolnictwa wyższego i publicznych służb zatrudnienia, a
także dzięki wspieraniu kształcenia i szkolenia zawodowego oraz uczenia się przez całe życie.
Fundusze zostaną również przeznaczone na wspieranie samozatrudnienia oraz obniżanie
bezrobocia długotrwałego.
Chorwacja przeznaczy europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne na budowę
infrastruktury, która może przyczynić się do wzrostu gospodarczego: głównymi
elementami będą rozwój kluczowych sieci (TEN-T), zrównoważony transport miejski oraz
zapewnienie lepszego dostępu do regionów państwa. Ponadto celem Chorwacji jest
zapewnienie zasięgu łączności szerokopasmowej w 53 % gospodarstw domowych do 2023 r.
(w porównaniu z 33 % w 2013 r.).
Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne zostaną również przeznaczone na wdrożenie
dorobku prawnego UE w dziedzinie środowiska naturalnego: celem jest zapewnienie do
2023 r. lepszego zaopatrzenia w wodę i lepszych usług oczyszczania ścieków jednemu
milionowi mieszkańców. Fundusze zostaną również wykorzystane w celu zmniejszenia
udziału składowanych odpadów komunalnych z 83 % w 2012 r. do 35 %, wdrożenia ram
zarządzania chorwacką siecią „Natura 2000” w 40 % oraz udostępnienia 100 % ludności
obszarów miejskich informacji dotyczących jakości powietrza. Ponad 160 mln EUR z
europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych zostanie zainwestowanych w
produkcję energii ze źródeł odnawialnych, podczas gdy średnie roczne zapotrzebowanie na
energię cieplną i chłodniczą w zmodernizowanych budynkach publicznych powinno wynieść
50 kWh/m2 do 2023 r. (w porównaniu z 250 kWh/m2 w 2013 r.).
Chorwacja stoi przed wyzwaniami społecznymi, których przejaw stanowi wysoki poziom
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ubóstwa i wykluczenia społecznego; celem krajowym jest zatem ograniczenie liczby osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym o 150 000 do 2020 r. Aby osiągnąć
ten cel, europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne zostaną zainwestowane w
promowanie integracji społecznej i na rynku pracy grup szczególnie wrażliwych, poprawę
dostępu do opieki zdrowotnej, poprawę dostępu do wysokiej jakości usług społecznych (w
tym poprzez wsparcie odejścia od usług instytucjonalnych na rzecz usług świadczonych na
poziomie społeczności lokalnej), zapobieganie i zwalczanie dyskryminacji, rozwój
przedsiębiorczości społecznej oraz realizację projektów z zakresu rewitalizacji obszarów
miejskich.
Ponadto europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne zostaną wykorzystane w celu
zapewnienia wsparcia w zakresie krajowej reformy administracji publicznej w Chorwacji
obejmującej udoskonalone i prawidłowe zarządzanie finansami publicznymi, wyeliminowanie
niepotrzebnych procedur, rozwój administracji elektronicznej i walkę z korupcją. Nastąpi
również dalszy rozwój dialogu z partnerami społecznymi i społeczeństwem obywatelskim
oraz zwiększona zostanie skuteczność systemu sądownictwa poprzez przyspieszenie procedur
prawnych i zapewnienie bezstronności.
Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne przyczynią się również do zmian w
sektorach produkcji żywności, akwakultury i rybołówstwa w Chorwacji, sprawiając, że
będą bardziej konkurencyjne i przyjazne środowisku. Fundusze zostaną wykorzystane na
restrukturyzację i modernizację ponad 1 800 gospodarstw rolnych, zapewnienie dla co
najmniej 1 000 młodych rolników pomocy na rozpoczęcie działalności, co usprawni wymianę
pokoleń na obszarach wiejskich, oraz na wsparcie w zakresie korzystania z umów o
zarządzanie dotyczących różnorodności biologicznej, które obejmują ponad 101 000 ha
gruntów rolnych. Chorwacja dąży również do osiągnięcia równowagi w rozwoju regionalnym
oraz złagodzenia skutków pogorszenia koniunktury gospodarczej na obszarach wiejskich, w
tym poprzez rozwój alternatywnych działań gospodarczych. Ponadto europejskie fundusze
strukturalne i inwestycyjne zostaną wykorzystane w celu poprawy i dywersyfikacji
gospodarki lokalnej w obszarach przybrzeżnych, wzmocnienia potencjału wzrostu
gospodarczego państwa w sektorach morskich, poprawy zrównoważonego charakteru
rybołówstwa i akwakultury oraz wzmocnienia ekosystemów wodnych i różnorodności
biologicznej. W szczególności przewiduje się, że wielkość produkcji akwakultury wzrośnie o
400 %.
Wykorzystanie instrumentów finansowych i instrumentów terytorialnych
Chorwacja ma zamiar przydzielić ponad 440 mln EUR z europejskich funduszy
strukturalnych i inwestycyjnych na instrumenty finansowe, które pozwolą zapewnić wsparcie
na rzecz MŚP, działalności badawczej, rozwojowej i innowacyjnej, efektywności
energetycznej, transportu miejskiego, samozatrudnienia i przedsiębiorczości społecznej. Jest
to ambitny program, biorąc pod uwagę fakt, że w poprzednim okresie programowania
Chorwacja nie dysponowała żadnymi instrumentami finansowymi. Chorwacja powinna
dokładniej przeanalizować wykorzystanie instrumentów finansowych w zakresie ICT,
rozwoju obszarów miejskich i infrastruktury transportowej.
Chorwacja przeznaczy co najmniej 400 mln EUR na zintegrowane inwestycje terytorialne
do celów zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich oraz na projekty w zakresie rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarach wiejskich, w sektorze rybołówstwa i
na obszarach morskich. Lokalne strategie rozwoju w ramach LEADER obejmą 1,5 mln osób
na obszarach wiejskich w okresie programowania 2014–2020.
Kluczowe informacje
Polityka spójności (EFS, EFRR,
FS, YEI)

EFRROW

EFMR

EWT

13

Liczba programów
Dostępne
fundusze
(EUR)

2 (krajowe)

1

1

8 463 255 776

2 026 222 500

252 643 138

9
4

1 201 084 956

2. Warunki wstępne efektywnego i skutecznego korzystania z europejskich funduszy
strukturalnych i inwestycyjnych
Przed końcem 2016 r. Chorwacja przyjmie szereg strategii i planów inwestycyjnych, aby
wypełnić warunki wstępne efektywnego i skutecznego korzystania z europejskich funduszy
strukturalnych i inwestycyjnych. Państwo to planuje przyjęcie m.in. strategii inteligentnej
specjalizacji, strategii w zakresie sieci szerokopasmowych i strategii cyfrowych, strategii w
zakresie zarządzania ryzykiem naturalnym, strategii w zakresie ustalania cen wody, planu
gospodarowania wodami w dorzeczu, planów gospodarki odpadami i programów w zakresie
zapobiegania powstawaniu odpadów, zintegrowanej strategii transportu, centralnego planu
dotyczącego szpitali, programu na rzecz rozwoju systemu kształcenia i szkolenia
zawodowego oraz strategii na rzecz rozwoju administracji publicznej. Dwa warunki wstępne
dotyczące EFMR związane ze zdolnościami administracyjnymi w zakresie przeprowadzania
kontroli i składania sprawozdań na temat zdolności połowowej spełniono jedynie częściowo;
plany działania zakładające ich spełnienie powinny zostać wdrożone do dnia 31 grudnia 2016
r.
3. Zarządzanie europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi
Krajowy (rządowy) komitet koordynujący będzie koordynował wdrażanie czterech
programów krajowych oraz programów realizowanych w ramach europejskiej współpracy
terytorialnej. Biorąc pod uwagę gwałtowny wzrost środków przydzielonych w ramach
europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w Chorwacji na lata 2014–2020,
powinno nastąpić istotne zwiększenie zdolności technicznych i administracyjnych, zarówno w
ramach systemu zarządzania i kontroli, jak i na poziomie beneficjentów.
4. Uproszczenia dla beneficjentów
Opracowane zostaną różne narzędzia, w tym strona internetowa dla beneficjentów,
skoordynowany mechanizm udzielania informacji na temat europejskich funduszy
strukturalnych i inwestycyjnych oraz uproszczenie procedur składania wniosków i wyboru.
Chorwacja zaplanowała również zastosowanie uproszczonych opcji kosztów.

Jest to suma całkowitej kwoty finansowania UE przeznaczonej na realizację programów w ramach Europejskiej współpracy terytorialnej
(EWT), w których uczestniczy Chorwacja.
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1. Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne na Cyprze
Wyzwania gospodarcze i społeczne w kontekście europejskich funduszy strukturalnych i
inwestycyjnych
Warunkiem otrzymania przez Cypr koperty finansowej w wysokości 10 mld EUR
(obejmującej 9 mld EUR z Europejskiego Mechanizmu Stabilności oraz 1 mld EUR z MFW)
było objęcie tego państwa programem dostosowań gospodarczych na lata 2013–2016.
Ponieważ w środowisku gospodarczym wciąż istnieje wiele wyzwań, Cypr ma trudności w
realizacji niektórych ze swoich celów krajowych w ramach strategii „Europa 2020”.
Przykładowo obecne wskaźniki zatrudnienia i ubóstwa na Cyprze znacznie odbiegają od
celów krajowych. Chociaż w 2014 r. oba wskaźniki strategii „Europa 2020” w zakresie
kształcenia uległy poprawie i oba są zgodne z celami krajowymi, wskaźnik umiejętności
przystosowania zawodowego absolwentów na Cyprze jest na najniższym poziomie w UE
(64,9 % w porównaniu ze średnią UE wynoszącą 80,7 % w 2013 r.). Procent PKB, który Cypr
przeznacza na badania i rozwój, pozostaje trochę poniżej celu krajowego. Wskaźniki klimatu
strategii „Europa 2020” pozostają na tym samym poziomie: wskaźnik efektywności
energetycznej w 2013 r. przekroczył tymczasowy cel roczny, a wskaźnik odnawialnych źródeł
energii był zadowalający. Efekty działalności środowiskowej Cypru są jednak nadal bardzo
niezadowalające, w szczególności jeżeli chodzi o gospodarowanie odpadami stałymi w
miejscach, w których recykling jest na niskim poziomie.
Główne priorytety i wyniki
Programy europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na lata 2014–2020
opracowano, mając na uwadze trzy kluczowe priorytety: 1) konkurencyjność; 2) zatrudnienie
i włączenie społeczne; 3) zrównoważone wykorzystanie i ochrona zasobów naturalnych.
Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne zostaną wykorzystane w celu
dywersyfikacji struktury gospodarczej i podniesienia jej konkurencyjności poprzez
wzmocnienie innowacji w przedsiębiorstwach i wspieranie współpracy między
przedsiębiorstwami a obiektami badawczymi w obszarach określonych w strategii
inteligentnej specjalizacji. Wspierana będzie przedsiębiorczość i konkurencyjność MŚP, w
szczególności w sektorach turystyki, spożywczym i akwakultury (produkcja ma wzrosnąć o
46 %). Oczekuje się, że wsparcie w ramach europejskich funduszy strukturalnych i
inwestycyjnych obejmie ponad 600 MŚP i przyczyni się do utworzenia 1 200 nowych miejsc
pracy, przy czym udział PKB przeznaczony na inwestycje w badania i rozwój powinien
wzrosnąć z 0,47 % PKB w 2012 r. do 0,5 % w 2020 r., działając jako dźwignia finansowa
również w stosunku do inwestycji sektora prywatnego. Wsparcie z europejskich funduszy
strukturalnych i inwestycyjnych obejmie również inwestycje w obszarze rybołówstwa w celu
złagodzenia negatywnych skutków działalności połowowej w środowisku morskim oraz
wsparcia MŚP działających w sektorze akwakultury i przetwórczym. Cypr oczekuje poprawy
e-rządzenia i przedsiębiorczości cyfrowej poprzez inwestycje w ICT oraz zwiększenia
wykorzystania ICT przez MŚP. Oczekuje również, że zasięg szybkiej łączności
szerokopasmowej obejmie 50 % gospodarstw domowych, a liczba obywateli i MŚP
korzystających z ICT wzrośnie odpowiednio o 10 % i 6 %.
W ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych realizowane będą
inwestycje w zatrudnienie i spójność społeczną, które pomogą zwiększyć możliwości
zatrudnienia przy jednoczesnym ukierunkowaniu na grupy szczególnie wrażliwe, takie jak
bezrobotni, długotrwale bezrobotni, a zwłaszcza osoby młode. W celu wsparcia tej ostatniej
grupy wykorzystana zostanie również Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI).
Oczekuje się, że z interwencji w ramach europejskich funduszy strukturalnych i
inwestycyjnych skorzysta ponad 14 000 osób bezrobotnych, z których większość (9 000) to
osoby młode. Spośród nich 5 800 osób otrzyma wsparcie z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia
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ludzi młodych, a pozostali – z EFS. Oczekuje się, że dzięki wsparciu z europejskich funduszy
strukturalnych i inwestycyjnych współczynnik aktywności zawodowej i wskaźnik
zatrudnienia wzrosną do docelowego poziomu 75-77 % w 2020 r. (w porównaniu z 67,3 % w
2014 r.). Oczekuje się również, że finansowanie z europejskich funduszy strukturalnych i
inwestycyjnych usprawni administrację publiczną. Ponadto przyniesie ono poprawę w
zakresie włączenia społecznego poprzez umożliwienie osobom wymagającym szczególnego
traktowania udziału w rynku pracy oraz zapewnienie wsparcia na rzecz utworzenia 180
przedsiębiorstw społecznych. Dzięki temu Cypr osiągnie swój cel polegający na obniżeniu
poziomu ubóstwa do 19,3 % w 2020 r. (z 27,8 % w 2013 r.). Oczekuje się również, że
europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne będą pomocne w osiągnięciu postępów w
obszarze uczenia się przez całe życie oraz kształcenia i szkolenia zawodowego, szczególnie
poprzez dostosowanie umiejętności do potrzeb rynku pracy.
Fundusze umożliwią Cyprowi przejście na gospodarkę niskoemisyjną i zasobooszczędną
poprzez promowanie efektywności energetycznej (cel na 2020 r. to 14,3 % w porównaniu z
12,3 % w 2011 r.) i zużycia energii ze źródeł odnawialnych (13 % w 2020 r. w porównaniu z
7,7 % w 2011 r.). Ponadto blisko 3 500 gospodarstw domowych otrzyma pomoc na poprawę
zużycia energii, skutkiem czego będzie zapewnienie im wyższej klasy efektywności
energetycznej.
Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne zostaną przeznaczone na zrealizowanie
pilnej potrzeby Cypru polegającej na spełnieniu wymogów UE w zakresie gospodarowania
odpadami stałymi i ciekłymi. Oczekuje się, że Cypr zwiększy współczynnik recyklingu do
50 %, natomiast 2 300 gospodarstw domowych (w zakresie równoważnej liczby ludności)
uzyska dostęp do usprawnionych usług w zakresie oczyszczania ścieków. Europejskie
fundusze strukturalne i inwestycyjne zostaną również wykorzystane do ukończenia inwestycji
dotyczących portu sieci TEN-T na Cyprze i jego połączeń. W rezultacie oczekuje się, że
transport dóbr wzrośnie z 300 000 do 1 mln TEU. Usprawnienie mobilności w ramach
transportu miejskiego, w szczególności w Nikozji, powinno skutkować dwukrotnym
wzrostem liczby osób korzystających z transportu publicznego.
Wsparcie w ramach EFRROW zostanie ukierunkowane na inwestycje mające na celu
promowanie zrównoważonego gospodarowania zasobami naturalnymi i ich zrównoważonego
wykorzystania, zachowanie różnorodności biologicznej, przystosowanie się do zmiany
klimatu oraz tworzenie nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich. Wsparcie w ramach
EFMR zostanie ukierunkowane na ochronę i odbudowę żywych zasobów morza.
Wykorzystanie instrumentów finansowych i instrumentów terytorialnych
Cypr zapowiedział, że kwota 15 mln EUR zostanie przydzielona na instrumenty finansowe
przeznaczone na wsparcie MŚP. Rozpoczęto ocenę ex-ante mającą na celu ocenienie zakresu
kapitału własnego, systemów pożyczek i gwarancji w ramach wsparcia MŚP, ICT, sektora
energetycznego oraz inwestycji na rzecz środowiska i transportu.
Cypr przydzielił znaczną kwotę (20 % finansowania z EFRR, czyli około 60,2 mln EUR) na
rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. Działanie to ma na celu promowanie
zintegrowanego działania, aby sprostać wyzwaniom gospodarczym, środowiskowym i
społecznym w czterech głównych miastach tego państwa. Kwota ta jest znacznie wyższa niż
minimum w wysokości 5 % wymagane w przepisach UE. Zintegrowane inwestycje
terytorialne nie będą realizowane. Z drugiej strony w ramach programów EFRROW i EFMR
realizowany będzie rozwój lokalny kierowany przez społeczność.
Kluczowe informacje
Liczba programów

Polityka spójności (EFS, EFRR, FS,
YEI)
2 (krajowe)

EFRROW
1

EFMR

EWT
1

5

16

Dostępne
(EUR)

fundusze
702 401 708

132 244 377

39 715 209

5

526 153 917

2. Warunki wstępne efektywnego i skutecznego korzystania z europejskich funduszy
strukturalnych i inwestycyjnych
Warunek wstępny dotyczący EFMR odnoszący się do sprawozdań w zakresie zdolności
połowowej spełniono częściowo i opracowano plan działania. Nie spełniono pięciu z 11
tematycznych warunków wstępnych. Najważniejsze z nich odnoszą się do sieci
szerokopasmowej, ustalania cen wody i planu gospodarowania wodami w dorzeczu, w tym
recyklingu odpadów i ich ponownego wykorzystania. Opracowano plany działania i
wyznaczono terminy realizacji. Nie spełniono ogólnego warunku wstępnego związanego ze
statystyką i wskaźnikami, jednak opracowano plan działania w celu wdrożenia go do grudnia
2015 r.
3. Zarządzanie europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi
Liczba programów na Cyprze pozostaje taka sama jak w okresie programowania 2007–2013.
Państwo to ustanowiło jedną instytucję zarządzającą (dyrekcję generalną ds. programów
europejskich, koordynacji i rozwoju) i wspólny komitet monitorujący, które będą
koordynować programy realizowane w ramach EFRR / Funduszu Spójności i EFS, a w
odniesieniu do wszystkich programów stosuje się jeden system informacyjny.
4. Uproszczenia dla beneficjentów
Władze Cypru zamierzają korzystać w większym stopniu z metod kosztów uproszczonych
oraz zmodernizować dedykowany system informacyjny. Planują również usprawnić
stosowanie formularzy elektronicznych oraz interoperacyjność krajowych usług
administracyjnych w celu automatycznego wydawania dokumentów oraz ograniczyć liczbę
wymaganych dokumentów i certyfikatów.

Jest to suma całkowitej kwoty finansowania UE przeznaczonej na realizację programów w ramach Europejskiej współpracy terytorialnej
(EWT), w których uczestniczy Cypr.
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1. Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne w Republice Czeskiej
Wyzwania gospodarcze i społeczne w kontekście europejskich funduszy strukturalnych i
inwestycyjnych
Aktualne tendencje makroekonomiczne są pozytywne: w 2014 r., po dwóch latach spadku
aktywności gospodarczej, gospodarka czeska powróciła na ścieżkę wzrostu. Oczekuje się
jednak, że w dłuższej perspektywie negatywne tendencje demograficzne spowodują
zwiększenie wydatków zarówno emerytalnych, jak i w zakresie opieki zdrowotnej.
Gospodarka jest aktualnie w rękach grup „umiarkowanych innowatorów” i oczekuję się, że
przesunie się w górę łańcucha wartości dodanej. Bezrobocie spada, rynek pracy
charakteryzuje się jednak niskim współczynnikiem aktywności zawodowej niektórych grup i
niedopasowaniem podaży umiejętności do popytu na nie.
W analizie dotyczącej celów strategii „Europa 2020” wykazano w odniesieniu do Republiki
Czeskiej, że na szczeblu krajowym i regionalnym występują istotne różnice, jeżeli chodzi o
zwiększanie wydatków na badania naukowe i innowacje (w szczególności pod względem
inwestycji sektora prywatnego), zwiększanie efektywności energetycznej, reformę
szkolnictwa wyższego, walkę z korupcją i odpowiednie stosowanie przepisów dotyczących
zamówień publicznych. W zaleceniach UE dotyczących polityki sformułowanych w
kontekście europejskiego semestru wnioskowano o ustanowienie centralnego rejestru
zamówień publicznych, prawidłowe wdrożenie planu antykorupcyjnego, przyjęcie reformy
szkolnictwa wyższego i zwiększenie uczestnictwa dzieci znajdujących się w niekorzystnej
sytuacji (w szczególności dzieci romskich) w systemie kształcenia.
Główne priorytety i wyniki
W latach 2014–2020 europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne zostaną wykorzystane
w celu zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności gospodarki czeskiej dzięki
zainwestowaniu kwoty 2,5 mld EUR w badania, rozwój technologiczny i innowacje. Państwo
nadrabia zaległości w inwestycjach w zakresie badań i rozwoju w związku ze zwiększeniem
środków przydzielonych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych oraz
oczekuje się, że w 2020 r. zwiększy wydatki na badania i rozwój do poziomu 2,97 % PKB.
Inwestycje te zostaną wykorzystane do usprawnienia struktur badań naukowych i innowacji
oraz zwiększenia zdolności w tym zakresie, a także do poprawy współpracy między sektorem
badawczym, przedsiębiorstwami i szkolnictwem wyższym.
Kwota ponad 2 mld EUR (1,4 % PKB) zostanie wykorzystana jako główne źródło
finansowania wsparcia na rzecz przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. Energochłonność i
intensywność wykorzystania zasobów (głównie z węgla) w przemyśle czeskim należą do
najwyższych w UE. Oczekuje się, że główne osiągnięcia w tej dziedzinie będą polegały na
wzroście produkcji energii ze źródeł odnawialnych (o 83 MW) i na ograniczeniu poziomu
gazów cieplarnianych (o 920 000 ton CO2 rocznie).
Na ochronę środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów w ramach europejskich
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych przeznaczona zostanie kwota w wysokości 2,8 mld
EUR. Inwestycje zostaną przeznaczone na: poprawę jakości wody (np. kolejne 150 000 osób
uzyska dostęp do ulepszonego zaopatrzenia w wodę), gospodarowania odpadami (np. roczny
wzrost o 700 000 ton pod kątem zdolności recyklingu odpadów) i jakości powietrza,
zwiększanie różnorodności biologicznej, objęcie 400 000 ha gruntów zakresem rolnictwa
ekologicznego oraz wsparcie rolników w realizacji zobowiązań rolnośrodowiskowych i
związanych z klimatem obejmujących 870 000 ha gruntów. Dzięki EFMR sektor
rybołówstwa i akwakultury w Republice Czeskiej stanie się bardziej zrównoważony poprzez
wykorzystanie bardziej skutecznych i przyjaznych środowisku metod produkcji.
Jeżeli chodzi o transport, przydzielone środki w wysokości 6,2 mld EUR przyczynią się do
wsparcia zrównoważonego transportu i ułatwią wyeliminowanie wąskich gardeł w
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kluczowych infrastrukturach sieciowych. Będzie to również pomocne w uzupełnieniu luk
w sieciach TEN-T i przyczyni się do poprawy interoperacyjności sieci kolei. Planuje się
przebudowę lub modernizację 140 km linii kolejowych, co przyczyni się do zasadniczego
przejścia na mobilność zgodną z zasadami zrównoważonego rozwoju. Poprawa infrastruktury
zwiększy dostępność regionów w poszczególnych państwach, dzięki czemu większa liczba
osób będzie korzystała z transportu publicznego w miastach. Na modernizację i
zabezpieczenie przesyłowych sieci wysokiego napięcia przeznaczono 200 mln EUR z
europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.
Blisko 1,4 mld EUR zostanie przeznaczone na promowanie trwałego zatrudnienia wysokiej
jakości i wspieranie mobilności pracowników ze szczególnym uwzględnieniem grup
defaworyzowanych, np. osób o niskich kwalifikacjach, osób starszych i osób młodych
(wsparcie na rzecz 585 000 osób, przy czym oczekuje się, że 230 000 z nich uzyska nowe
kwalifikacje). Środki z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych zostaną
również wykorzystane w kontekście włączenia społecznego i edukacji – przydział w
wysokości 2 mld EUR zostanie przeznaczony na działania w każdym z następujących
obszarów: działania na rzecz zapewnienia wsparcia osobom znajdującym się w trudnej
sytuacji i grupom defaworyzowanym, działania na rzecz poprawy jakości świadczeń
socjalnych i zdrowotnych oraz działania na rzecz inwestycji w edukację. Jeżeli chodzi o
usługi publiczne, utworzonych zostanie 30 nowych mobilnych zespołów opieki zdrowotnej i
83 nowe placówki służby zdrowia; sektor edukacji będzie otrzymywał wsparcie na
wszystkich szczeblach w celu zagwarantowania równego dostępu do wysokiej jakości
nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym i średnim. Europejskie fundusze
strukturalne i inwestycyjne zostaną również wykorzystane na rzecz rozwoju uniwersytetów
poprzez poprawę zarządzania ich zasobami ludzkimi oraz ułatwianie dostępu do szkolnictwa
wyższego (869 studentów uczących się według nowych programów studiów licencjackich).
Około 180 mln EUR zostanie przeznaczone na zwiększenie skuteczności i przejrzystości
administracji publicznej i systemu sądownictwa, co przyczyni się do ograniczenia obciążeń
administracyjnych, poprawy umiejętności personelu administracji publicznej i usprawnienia
zarządzania zasobami ludzkimi.
Wykorzystanie instrumentów finansowych i instrumentów terytorialnych
W ramach programów polityki spójności planuje się przekazanie ok. 763 mln EUR za
pośrednictwem instrumentów finansowych. Kwota ta jest ponad dwukrotnie wyższa niż w
poprzednim okresie programowania. Główne obszary interwencji obejmują wsparcie na rzecz
MŚP, infrastrukturę transportową, inwestowanie w efektywność energetyczną oraz – w
mniejszym stopniu – zasobooszczędność.
Inwestycje w ramach programu Praga – ośrodek wzrostu i siedem zintegrowanych inwestycji
terytorialnych (ZIT) dokonanych na największych obszarach metropolitalnych przyczynią się
do spełnienia wymogu regulacyjnego zakładającego przeznaczenie 5 % EFRR na
zrównoważony rozwój obszarów miejskich. Całkowita kwota środków przydzielonych w
ramach ZIT wynosi 1 mld EUR z EFRR i 223 mln EUR z Funduszu Spójności.
Rozwój lokalny kierowany przez społeczność będzie miał szczególne znaczenie dla rozwoju
obszarów wiejskich opartego na wielu funduszach. Na działania w obszarze rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność przewidziano finansowanie z EFRR (418 mln
EUR), z EFRROW (115 mln EUR) i z EFS (64 mln EUR), które będzie mogło zostać
wykorzystane w ramach realizacji zintegrowanych, wielosektorowych strategii rozwoju
lokalnego przez społeczności lokalne zorganizowane w ok. 160 lokalnych grup działania,
które obejmują 55 % populacji.
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Kluczowe informacje
Liczba programów
Dostępne
fundusze
(EUR)

Polityka spójności (EFS, EFRR, FS,
YEI)
8 (krajowe)
21 643 218 575

EFRROW

EFMR

EWT

1

1

7

2 305 673 996

31 108 015

1 144 024 0316

2. Warunki wstępne efektywnego i skutecznego korzystania z europejskich funduszy
strukturalnych i inwestycyjnych
Ramy strategiczne niektórych obszarów inwestycji (tj. inwestycji w badania i rozwój,
inwestycji ICT) nie zostały jeszcze ukończone. Przyjęto plany działania dotyczące 11
tematycznych oraz trzech ogólnych warunków wstępnych.
3. Zarządzanie europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi
Republika Czeska usprawniła swój system zarządzania europejskimi funduszami
strukturalnymi i inwestycyjnymi oraz scentralizowała go, zmniejszając liczbę programów (z
17 w latach 2007–2013 do 8 programów realizowanych w ramach polityki spójności) i
instytucji pośredniczących. Ministerstwo rozwoju regionalnego pełni funkcję krajowego
organu koordynacyjnego. Dodatkowo skoordynowanie funduszy zapewnia się w ramach
komitetów monitorujących, koordynowanych zaproszeń do składania wniosków i grup
roboczych. Ustawa o służbie cywilnej przyjęta w 2014 r. przyczyni się do poprawy zdolności
administracyjnych.
4. Uproszczenia dla beneficjentów
Republika Czeska dąży do zmniejszenia obciążeń administracyjnych nakładanych na
beneficjentów i organy administracji publicznej poprzez ograniczenie liczby programów i
instytucji pośredniczących, utworzenie nowego systemu monitorowania odnoszącego się do
całej struktury wdrażania oraz ustanowienie jednego środowiska metodycznego w odniesieniu
do wszystkich programów. Rozszerzy się stosowanie takich instrumentów i opcji
finansowych, jak zaliczki i koszty uproszczone.

Jest to suma całkowitej kwoty finansowania UE przeznaczonej na realizację programów w ramach Europejskiej współpracy terytorialnej
(EWT), w których uczestniczy Republika Czeska.
6
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1. Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne w Danii
Wyzwania gospodarcze i społeczne w kontekście europejskich funduszy strukturalnych i
inwestycyjnych
Kryzys finansowy stosunkowo mocno dotknął gospodarkę Danii, co przyczyniło się do
znacznego wzrostu bezrobocia, szczególnie wśród osób młodych i osób o pochodzeniu innym
niż duńskie. Chociaż w Danii występuje środowisko przyjazne dla biznesu, powstaje tu
niewiele MŚP; niektóre z powodów to stosunkowo niski wskaźnik przełożenia innowacji na
zysk, niezadowalające tempo rozwoju umiejętności w zakresie przedsiębiorczości oraz,
odnosząca się do sektora pierwotnego potrzeba wzrostu innowacji zmierzających do bardziej
zrównoważonej produkcji. Dania w dalszym ciągu musi jednak zmierzyć się z wyzwaniami
związanymi z umiejętnościami jej siły roboczej. Wśród tych wyzwań należy wymienić
malejący odsetek osób biorących udział w szkoleniach zawodowych, coraz mniejszy odsetek
osób (szczególnie mężczyzn) ze środowisk migracyjnych uzyskujących wykształcenie oraz
nieprzerwanie wysoki wskaźnik przedwczesnego zakończenia nauki w systemie kształcenia.
Do wspomnianych kwestii odniesiono się w 2014 r. w jednym z zaleceń UE dotyczących
polityki skierowanym do Danii w kontekście europejskiego semestru.
Zasadniczo Dania osiąga dobre efekty działalności środowiskowej, choć wydaje się, że tempo
realizacji celów w zakresie zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych jest zbyt wolne.
Siedliska i zbiorniki wodne są w dalszym ciągu poddawane istotnej presji, głównie z uwagi na
intensywne użytkowanie gruntów i łowisk, wymywanie substancji biogennych z gleby itp.
Dania jest bogatym państwem o stosunkowo niewielkim wewnętrznym zróżnicowaniu
społeczno-gospodarczym w porównaniu z innymi państwami członkowskimi, które dąży do
podjęcia większości stojących przed nim wyzwań w ramach programów krajowych. Biorąc
pod uwagę fakt, że środki przydzielone Danii w ramach europejskich funduszy strukturalnych
i inwestycyjnych są skromne, programy mają służyć sprostaniu powyższym wyzwaniom.
Główne priorytety i wyniki
Planuje się przeznaczyć 300 mln EUR ze środków europejskich funduszy strukturalnych i
inwestycyjnych na pomoc MŚP w sektorze przemysłu, usług, rolnictwa, akwakultury i
rybołówstwa w ich dążeniu do zwiększenia innowacyjności i poprawy zdolności czerpania
zysków z innowacji. Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne są również
przeznaczane na zwiększanie konkurencyjności przedsiębiorstw – wsparcie w tym zakresie
jest kierowane głównie do klastrów i sieci współpracy. Ponadto znaczna część inwestycji
realizowanych w obszarze środowiska i klimatu na szczeblu krajowym ma na celu poprawę
konkurencyjności i przyspieszenie rozwoju przedsiębiorstw. Dania wykorzysta także
europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne, aby rozwijać obszary o rozpoznanym
potencjale wzrostu gospodarczego, zarówno w przypadku przedsiębiorstw indywidualnych,
jak i powiązanych z regionalnymi strategiami inteligentnej specjalizacji. Oczekuje się, że 3
200 przedsiębiorstw dołączy do sieci współpracy, uwzględniając sieci współpracy z
instytucjami naukowymi, a ponad 4 000 wprowadzi innowacyjne rozwiązania lub produkty.
Dania przeznaczy również 270 mln EUR z europejskich funduszy strukturalnych i
inwestycyjnych na zapewnienie pomocy w obszarze włączenia społecznego osobom
pozostającym na marginesie rynku pracy oraz na poprawę zatrudnialności, wspierając
większą liczbę osób w ukończeniu szkolenia zawodowego i zdobyciu wyższego
wykształcenia (fundusze krajowe będą służyły zapewnieniu wsparcia osobom znajdującym
się na marginesie rynku pracy). Dzięki temu europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne
zostaną wykorzystane do realizacji zaleceń dotyczących polityki sformułowanych w ramach
europejskiego semestru. Ogółem utworzonych zostanie 5 500 miejsc pracy, przy czym
oczekuje się, że inwestycje w obszarze szkoleń przyczynią się do zwiększenia umiejętności
przystosowania zawodowego u 52 000 osób.
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Dania przeznaczy ponad 635 mln EUR z europejskich funduszy strukturalnych i
inwestycyjnych na inwestycje na rzecz środowiska i klimatu. Inwestycje w działania na
rzecz ochrony środowiska będą realizowane w celu zapewnienia ochrony zasobów
naturalnych i ich zachowania, poprawy jakości wody i różnorodności biologicznej oraz
zapewnienia eksploatacji gruntów uprawnych i zasobów rybnych (uwzględniając
akwakulturę) w zrównoważony i przyjazny dla środowiska sposób, zgodnie z nową wspólną
polityką rybołówstwa. Jeżeli chodzi o rybołówstwo, europejskie fundusze strukturalne i
inwestycyjne przyczynią się na przykład do zmniejszenia ilości przypadkowych połowów o 5
000 t oraz do zwiększenia poziomu produkcji ekologicznej w sektorze akwakultury o 3 000 t
do 2023 r. Jeżeli chodzi o rolnictwo, europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne zostaną
wykorzystane do wsparcia działań na rzecz ochrony krajobrazu i różnorodności biologicznej
na obszarze co najmniej 3 400 km² (lub ponad 10 % gruntów rolnych w danym państwie). Z
łącznej kwoty inwestycji Danii w działania na rzecz środowiska i klimatu 91 mln EUR
zostanie przeznaczone na działania w obszarze przechodzenia na gospodarkę
niskoemisyjną, co zapewni możliwość redukcji emisji gazów cieplarnianych o 51 000 t
oraz ograniczenia zużycia energii o 905 000 GJ. Ułatwi to Danii zrealizowanie wyznaczonego
w strategii „Europa 2020” celu polegającego na zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych o
20 %. Jednym z elementów realizowanej przez Danię strategii na rzecz zwiększenia
konkurencyjności przedsiębiorstw jest dążenie do poprawy zasobooszczędności, przy czym
środki przeznaczone na działania w obszarze konkurencyjności ułatwią również przejście na
gospodarkę niskoemisyjną. Ogólnie rzecz biorąc, Dania planuje przeznaczyć około 577 mln
EUR (46 % całkowitej kwoty środków przydzielonych jej w ramach europejskich funduszy
strukturalnych i inwestycyjnych) na walkę ze zmianą klimatu.
Wykorzystanie instrumentów finansowych i instrumentów terytorialnych
W latach 2007–2013 Dania przeznaczyła 28 mln EUR na instrumenty finansowe. Zapewniło
to regionom możliwość wykorzystania finansowania w ramach instrumentów finansowych do
realizacji inwestycji w rozwój przedsiębiorstw oraz poprawę efektywności energetycznej i
zasobooszczędności w przedsiębiorstwach w latach 2014–2020.
Dania przeznaczy 5 % środków przydzielonych jej w ramach EFRR na działania służące
zapewnieniu zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, koncentrując się na dążeniu do
zapewnienia rozwoju przedsiębiorstw poprzez wprowadzanie innowacji i zwiększanie
efektywności energetycznej / zasobooszczędności. Wspomniane działania na rzecz rozwoju
obszarów miejskich zostaną włączone do szerzej zakrojonych strategii mających na celu
podjęcie wyzwań społecznych, ekonomicznych, demograficznych i środowiskowych lub
wyzwań związanych z klimatem występujących na niektórych obszarach miejskich.
Ze wsparcia zapewnianego w ramach metody LEADER korzysta ogółem 26 lokalnych grup
działania z obszarów wiejskich i przybrzeżnych. Wspomniane grupy działania będą wspierały
realizację istniejących działań w obszarze turystyki, rozwój małych przedsiębiorstw,
tworzenie usług i wspieranie zrównoważonego rybołówstwa. Pozwoli to stworzyć nowe
miejsca pracy i przyczyni się do poprawy warunków życia całej populacji.
Kluczowe informacje
Liczba programów
Dostępne
fundusze
(EUR)

Polityka spójności (EFS, EFRR,
FS)
2 (krajowe)
413 231 682

EFRROW

EFMR

EWT

1

1

918 803 690

208 355 420

5
748 186 6497

Jest to suma całkowitej kwoty finansowania UE przeznaczonej na realizację programów w ramach Europejskiej współpracy terytorialnej
(EWT), w których uczestniczy Dania.
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2. Warunki wstępne efektywnego i skutecznego korzystania z europejskich funduszy
strukturalnych i inwestycyjnych
Dania spełnia wszystkie warunki wstępne związane ze wsparciem w ramach europejskich
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.
3. Zarządzanie europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi
Wdrażanie programów EFRR i EFS odbywa się za pośrednictwem sześciu regionalnych
forów w zakresie wzrostu gospodarczego, a Duński Urząd ds. Działalności Gospodarczej
pełni funkcję instytucji zarządzającej. Na szczeblu regionalnym programami zarządzają te
same instytucje zarządzające. Duńska agencja ds. rolnictwa i rybołówstwa (Danish AgriFish
Agency) zarządza zarówno środkami pochodzącymi z EFRROW, jak i środkami
pochodzącymi z EFMR, przy czym odpowiedzialność za realizację działań w ramach
inicjatywy LEADER spoczywa na Duńskim Urzędzie ds. Działalności Gospodarczej, co
zapewnia ścisłe skoordynowanie funduszy. Ponadto wspomniane dwie krajowe instytucje
zarządzające zasiadają w swoich komitetach monitorujących (odpowiednio w komitecie
monitorującym EFRR/EFS i komitecie monitorującym EFRROW/EFMR). Wspomniane dwie
instytucje zarządzające organizują również posiedzenia poświęcone koordynacji działań
prowadzonych w ramach tych dwóch par funduszy, aby zwiększyć efektywność realizacji.
Choć zarówno EFS, jak i Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym mają w
swoich celach włączenie społeczne, EFS jest bardziej związany z rynkiem pracy. Dzięki
dokonaniu wyraźnego podziału celów oraz dzięki temu, że obydwie instytucje zarządzające
wchodzą w skład swoich komitetów monitorujących, udało się uniknąć przypadku
dublowania zadań funduszy.
4. Uproszczenia dla beneficjentów
Potencjalni beneficjenci uzyskają dostęp do elektronicznego systemu zarządzania funduszem
(zgodnie z inicjatywą e-spójność). Osoby nieposiadające bezpośredniego dostępu do
systemów tworzonych w ramach inicjatywy e-spójność będą mogły uzyskać dostęp do
funduszu w inny sposób. Dania rozważa również możliwość rozszerzenia zakresu stosowania
uproszczonych opcji kosztów.
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1. Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne w Estonii
Wyzwania gospodarcze i społeczne w kontekście europejskich funduszy strukturalnych i
inwestycyjnych
Estonia wykazała się niezwykłą elastycznością w radzeniu sobie z kryzysem gospodarczym.
Oczekuje się, że w 2016 r. realny PKB powróci do poziomu sprzed kryzysu. Choć
odnotowano poprawę ogólnie rozumianej sytuacji gospodarczej, nie sprostano jeszcze
wszystkim poważnym wyzwaniom o charakterze strukturalnym. Wyzwaniom tym należy
stawić czoła, aby estońska gospodarka mogła stać się w większym stopniu oparta na wiedzy,
była bardziej innowacyjna i zrównoważona oraz by w większym stopniu sprzyjała włączeniu
społecznemu.
Brakuje koordynacji w zakresie publicznego wsparcia finansowego na rzecz badań
naukowych i innowacji, a wsparcie to należy ukierunkować na ograniczoną liczbę obszarów
inteligentnej specjalizacji. Zaspokojenie zapotrzebowania zgłaszanego przez przedsiębiorstwa
i instytucje badawcze wiąże się z koniecznością podjęcia dodatkowych działań w obszarze
szkolnictwa wyższego. Zdolności innowacyjne utrzymują się na niskim poziomie, przy czym
niewielka liczba przedsiębiorstw prowadzi współpracę z instytucjami badawczymi.
Kurczenie się zasobów siły roboczej w połączeniu z niską wydajnością pracy
prawdopodobnie stanie się problemem w perspektywie średnio- i długoterminowej. Estonia
dopiero niedawno przystąpiła do wdrażania swojej ambitnej reformy w zakresie zdolności do
pracy. Niedobór placówek opieki nad dziećmi sprawia, że rodzice maja większe trudności z
powrotem do pracy. Dostępność i jakość usług publicznych na szczeblu lokalnym jest
zróżnicowana. Estonia musi podjąć dodatkowe działania na rzecz zwiększenia atrakcyjności
kształcenia i szkolenia zawodowego oraz programów przyuczania do zawodu. Estonia musi
również wspierać przedsiębiorczość i tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze całego
kraju, aby zapobiec powiększaniu się nierówności w poziomie rozwoju gospodarczego.
Intensywność wykorzystania zasobów w Estonii w dalszym ciągu utrzymuje się na bardzo
wysokim poziomie. Estonia prawdopodobnie nie osiągnie swojego celu w zakresie
efektywności energetycznej do 2020 r. Należy zwiększyć wysiłki na rzecz poprawy
efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych i w sektorze przemysłowym. Estonia
powinna również dążyć do wprowadzenia bardziej zrównoważonych form transportu.
Wyzwania te odzwierciedlono w zaleceniach dotyczących polityki sformułowanych w
kontekście europejskiego semestru.
Główne priorytety i wyniki
Estonia zamierza wykorzystać środki z europejskich funduszy strukturalnych i
inwestycyjnych na zwiększenie wydatków na badania i rozwój w sektorze prywatnym do 2 %
PKB do 2023 r. (z poziomu 1,26 % w 2012 r.). Programy finansowania działań w obszarze
badań i rozwoju zostaną dostosowane do ram inteligentnej specjalizacji opracowanych przez
Estonię. Estonia wykorzysta również środki z europejskich funduszy strukturalnych i
inwestycyjnych na poprawę konkurencyjności MŚP i będzie dążyła do zwiększenia liczby
przedsiębiorstw prowadzących działalność wywozową do 15 700 (z poziomu 11 281 w 2012
r.). Środki na rzecz rozwoju obszarów wiejskich będą lepiej wydatkowane, aby zapewnić
wprowadzenie pozytywnych zmian w gospodarce wiejskiej. Przewiduje się opracowanie
specjalnych programów na rzecz rozwoju małych gospodarstw rolnych oraz programów
zapewniających młodym rolnikom wsparcie przy rozpoczynaniu działalności rolniczej.
Estonia będzie zachęcała do tworzenia krótkich łańcuchów dostaw żywności oraz będzie
realizowała inwestycje w obszarze przetwarzania produktów rolnych i wprowadzania ich do
obrotu, a także będzie korzystała z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w
celu wsparcia rozwoju gospodarki cyfrowej, dążąc do zapewnienia dostępu do sieci
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szerokopasmowych o prędkości co najmniej 100 Mb/s na obszarze obejmującym 60 %
powierzchni kraju (z poziomu 3,6 % w 2012 r.).
Estonia będzie realizowała inwestycje w obszarze zatrudnienia w celu zwiększenia
wskaźnika zatrudnienia do 76 % (z poziomu 73,3 % w 2013 r.). Cel ten ma zostać
zrealizowany m.in. dzięki zmianie sposobu przeprowadzania oceny zdolności do pracy.
Kolejny cel polega na utrzymaniu odsetka PKB generowanego na obszarach innych niż
Tallinn i Tartu na poziomie 30 %. Celem w dziedzinie kształcenia jest zwiększenie odsetka
osób pomyślnie kończących programy przyuczania do zawodu do 75 % (z poziomu 50 % w
2013 r.). Odsetek ten przekłada się na około 8 000 osób. Ponadto osoby młode i inne osoby w
wieku produkcyjnym będą mogły wziąć udział w ponad 350 000 sesji doradztwa
zawodowego. Środki na włączenie społeczne zostaną wykorzystane na rzecz zmniejszenia
liczby dzieci czekających w kolejkach na miejsce w placówkach opieki nad dziećmi i w
żłobkach z poziomu 4 430 w 2012 r. do około 300. Służby ds. pracy z młodzieżą zapewnią
wsparcie około 200 000 uczestników. Istniejąca infrastruktura służby zdrowia zostanie
zoptymalizowana, a podstawowa opieka zdrowotna oraz działania w zakresie zapobiegania
chorób zostaną wzmocnione. Środki na budowanie zdolności administracyjnych mają zostać
wykorzystane do zwiększenia poziomu zadowolenia z jakości usług publicznych do około
85 % (z poziomu 67 % w 2012 r.).
Wsparcie na rzecz transportu zostanie wykorzystane do rozwinięcia sieci TEN-T, a także
przyjaznych środowisku i niskoemisyjnych systemów transportu. Na przykład Estonia
zamierza zwiększyć liczbę pasażerów podróżujących każdego roku pociągami z poziomu 4,2
mln w 2013 r. do 8,4 mln. Oczekuje się, że inwestycje w gospodarkę niskoemisyjną
zapewnią możliwość uzyskania oszczędności energii na poziomie 45 % w 40 000
gospodarstw domowych. Estonia zamierza wykorzystać środki przeznaczone na działania w
obszarze środowiska i przystosowania się do zmiany klimatu w celu spełnienia
kluczowych wymogów ustanowionych w dorobku prawnym w odniesieniu do sektora
wodnego oraz zagwarantowania odporności na klęski żywiołowe. Środki te zostaną również
wykorzystane na działania na rzecz zachowania różnorodności biologicznej poprzez
zapewnienie wsparcia na rzecz siedlisk półnaturalnych (2,6 % użytków rolnych) i rolnictwa
ekologicznego (14 % użytków rolnych). Ponad 70 % wykorzystywanej powierzchni użytków
rolnych powinno zostać objęte programami na rzecz zwiększania różnorodności biologicznej i
gospodarowania glebą. Działania w tym obszarze będą ukierunkowane na zapewnienie
ochrony wód w rolnictwie i zarządzanie opuszczonymi obszarami pozyskiwania torfu.
Planuje się przyspieszenie zrównoważonego rozwoju estońskiego sektora rybołówstwa i
akwakultury, usprawnienie funkcjonowania ekosystemów morskich i zwiększenie
różnorodności biologicznej wód, a także zmniejszenie ilości przypadkowych połowów o 21
ton.
Wykorzystanie instrumentów finansowych i instrumentów terytorialnych
Estonia zwiększy kwotę środków przydzielonych na instrumenty finansowe o około 50 % w
porównaniu z poprzednim okresem do poziomu 215,5 mln EUR. Estonia planuje skorzystać z
pożyczek, gwarancji i instrumentów kapitałowych, aby zapewnić wsparcie na rzecz MŚP oraz
badań naukowych i innowacji. Zgodnie z oceną ex-ante nie ma możliwości finansowania
instrumentów finansowych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w
obszarze efektywności energetycznej i infrastruktury ochrony środowiska.
Na zintegrowane działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich
przeznaczono 5 % środków przydzielonych w ramach EFRR. Strategie na rzecz rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarach wiejskich będą realizowane przez 34
lokalne grupy działania, z których osiem specjalizuje się w sektorze rybołówstwa.
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Kluczowe informacje
Polityka spójności (EFS, EFRR,
FS)
Liczba programów
Dostępne
fundusze
(EUR)

EFRROW

EFMR

EWT

1

1

1

3 534 560 285

823 341 558

100 970 418

4
8

449 819 256

2. Warunki wstępne efektywnego i skutecznego korzystania z europejskich funduszy
strukturalnych i inwestycyjnych
Spośród 29 obowiązujących warunków wstępnych 15 nie było spełnionych w momencie
zawarcia umowy partnerstwa. Od czasu zawarcia umowy Estonia zgłosiła opracowanie
planów działania mających zapewnić możliwość spełnienia 11 z tych warunków. Estonia
zamierza spełnić pozostałe cztery warunki wstępne w 2016 r. – dotyczy to następujących
warunków: zapobieganie ryzyku i zarządzanie ryzykiem, alternatywne rodzaje transportu,
aktywne włączenie oraz systemy statystyczne i wskaźniki rezultatu.
3. Zarządzanie europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi
Estonia posiada tylko jeden program polityki spójności na lata 2014–2020 oparty na wielu
funduszach, w porównaniu z trzema w poprzednim okresie. Ministerstwo Finansów pełni rolę
instytucji zarządzającej, instytucji certyfikującej (jej funkcje zostały połączone z funkcjami
instytucji zarządzającej) i instytucji audytowej. Pięć innych ministerstw wykonuje zadania
instytucji pośredniczących pierwszego stopnia, a 13 agencji centralnych lub innych
organizacji pełni rolę instytucji pośredniczących drugiego stopnia (w nowym okresie dodano
dwie organizacje).
Nie wprowadzono żadnych znaczących zmian w systemach wdrażania EFRROW ani EFMR.
Na szczeblu rządowym wszystkie źródła finansowania są koordynowane w ramach strategii
dotyczącej budżetu państwa.
4. Uproszczenia dla beneficjentów
Aby zmniejszyć obciążenia administracyjne spoczywające na beneficjentach, zmieniono
szereg przepisów i wytycznych. Wymiana danych z wnioskodawcami i beneficjentami będzie
w pełni elektroniczna, w miarę możliwości wydatki będą zwracane w oparciu o uproszczone
opcje kosztów. Istnieje również możliwość połączenia dotacji i instrumentów finansowych.

Jest to suma całkowitej kwoty finansowania UE przeznaczonej na realizację programów w ramach Europejskiej współpracy terytorialnej
(EWT), w których uczestniczy Estonia.
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1. Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne w Finlandii

Wyzwania gospodarcze i społeczne w kontekście europejskich funduszy strukturalnych i
inwestycyjnych
Przywrócenie wzrostu gospodarczego i konkurencyjności przy jednoczesnym tworzeniu
miejsc pracy stanowi kluczowe wyzwanie dla gospodarki fińskiej. Jeżeli chodzi o
intensywność działań na rzecz badań i rozwoju w sektorze przedsiębiorstw, można obecnie
zaobserwować tendencję malejącą, co utrudnia osiągnięcie krajowego celu w obszarze
wydatków na badania i rozwój (4 % PKB). Należy wyeliminować zagrożenia związane ze
słabymi wynikami w zakresie wywozu w kontekście restrukturyzacji przemysłu. Finlandia w
dalszym ciągu dąży do zagwarantowania, by inwestycje w badania i rozwój przełożyły się na
skuteczne działania w obszarze wywozu. Finlandia powinna zwiększyć nakłady na podmioty
rozpoczynające działalność gospodarczą oraz zapewnić im dodatkowe wsparcie w zakresie
działalności prowadzonej za granicą. Co więcej, biorąc pod uwagę starzenie się
społeczeństwa i zmniejszającą się liczbę ludności w wieku produkcyjnym, ważne jest, by
rynek pracy mógł w pełni wykorzystać potencjał siły roboczej. W 2014 r. stopa bezrobocia
wynosiła 8,7 % i nadal rośnie, szczególnie wśród osób młodych i pracowników starszych.
Kolejnym wyzwaniem dla Finlandii jest osłabienie równowagi finansów publicznych i
zagrożenie dla ich długoterminowej stabilności wynikające z tendencji demograficznych.
Zalecenia dotyczące polityki sformułowane w ramach europejskiego semestru mają w
założeniu umożliwić rozwiązanie tych problemów.
Główne priorytety i wyniki
Finlandia dąży do poprawy konkurencyjności MŚP, inwestując 644 mln EUR w działania na
rzecz zróżnicowania działalności gospodarczej oraz w działania na rzecz zwiększenia liczby
przedsiębiorstw, które rozwijają się, korzystają z innowacji i rozszerzają zakres swojej
działalności na szczeblu międzynarodowym. Dlatego też podejmowane działania będą
koncentrowały się na wspieraniu podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą oraz
na opracowywaniu nowych modeli prowadzenia działalności gospodarczej. Wsparcie z
EFRROW zostanie przeznaczone na inwestycje w gospodarstwa rolne, inwestycje w
przetwórstwo spożywcze oraz na zróżnicowanie działalności rolniczej. Na wsparcie
inwestycji przewidziano ponad 1 mld EUR. Wsparciem objętych zostanie około 15 000
gospodarstw rolnych.
Inwestycje w badania naukowe i innowacje na kwotę 398 mln EUR będą koncentrowały
się na zwiększaniu działalności innowacyjnej, w szczególności działalności innowacyjnej
prowadzonej przez przedsiębiorstwa rozwijające się oraz podmioty rozpoczynające
działalność gospodarczą w wybranych obszarach inteligentnej specjalizacji. Finlandia dąży do
zwiększenia swojego potencjału w zakresie przekształcania badań naukowych i innowacji w
produkty i usługi komercyjne. Ponadto dzięki tym inwestycjom i dzięki środkom finansowym
przydzielonym w ramach EFRROW na współpracę i innowacje Finlandia zamierza zwiększyć
wydatki na badania naukowe i innowacje w PKB do poziomu 4,0 % do 2020 r. (w
porównaniu z 3,31 % w 2013 r.).
Finlandia przeznaczy 219 mln EUR na przejście na gospodarkę niskoemisyjną. Przyczyni
się to w istotnym stopniu do realizacji celu polegającego na zwiększeniu udziału energii
pochodzącej ze źródeł odnawialnych z poziomu 33 % (w 2011 r.) do poziomu 38 % (w 2020
r.). W ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych wspierane będą
głównie działania w zakresie badań naukowych i innowacji w sektorze technologii
niskoemisyjnych, wprowadzania nowych technologii, rozwoju i komercjalizacji produktów
niskoemisyjnych, jak również powiązanych z nimi usług i metod ich produkcji.
W kontekście dążenia do zapewnienia ochrony środowiska i promowania
zasobooszczędności finansowanie w ramach EFMR przyczyni się do poprawy
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zrównoważonego charakteru rybołówstwa i akwakultury oraz do poprawy stanu ekosystemów
morskich i różnorodności biologicznej wód. W ramach EFRROW 1,6 mld EUR przeznaczono
na działania rolno-środowiskowo-klimatyczne. Ich celem jest ograniczenie szkodliwego
wpływu działalności rolniczej na środowisko, glebę, wody powierzchniowe, wody gruntowe i
powietrze, poprzez promowanie stosowania praktyk przyjaznych środowisku oraz zarządzanie
warunkami wzrostu. Oczekuje się, że ponad 81 % gruntów rolnych zostanie objętych
umowami o zarządzanie w celu usprawnienia gospodarki wodnej. Kwota 1,8 mld EUR
została przydzielona na użytki rolne o szczególnych ograniczeniach naturalnych, aby zachęcić
do zwiększania różnorodności biologicznej w rolnictwie.
Kwota 347 mln EUR ma zostać zainwestowana w działania na rzecz zwiększania
zatrudnienia i zmniejszania bezrobocia. Finansowanie z EFS zostanie skoncentrowane w
szczególności na osobach młodych i osobach znajdujących się w gorszej sytuacji na rynku
pracy oraz pozwolą udzielić pomocy około 40 000 osób bezrobotnych. Finansowanie to
zostanie wykorzystane do wydłużenia życia zawodowego, zrównoważenia popytu na pracę z
podażą pracy oraz zwiększenia mobilności pracowników. Z kolei dzięki wsparciu na rzecz
ułatwienia różnicowania, tworzenia i rozwoju małych przedsiębiorstw na obszarach wiejskich
może powstać około 6 000 miejsc pracy.
Kwota 199 mln EUR zostanie przeznaczona na wsparcie kształcenia i szkoleń. Działania w
tym obszarze będą koncentrowały się na zwiększaniu liczby wykwalifikowanych
pracowników, rozwijaniu umiejętności zawodowych osób młodych i osób bez wykształcenia
zawodowego, poprawie jakości usług świadczonych w okresie przejściowym między etapem
kształcenia i zatrudnienia oraz zapewnieniu równości kształcenia. Transfer wiedzy na
obszarach wiejskich zostanie zapewniony dzięki przeszkoleniu ponad 20 000 osób (głównie
rolników).
Finansowanie z EFS przeznaczone na działania na rzecz włączenia społecznego (248 mln
EUR) przyczyni się do zwalczania ubóstwa oraz zapobiegania wykluczeniu społecznemu i
marginalizacji. Ponad 15 000 osób – głównie spoza rynku pracy – zostanie objętych
wsparciem.
Wykorzystanie instrumentów finansowych i instrumentów terytorialnych
Finlandia planuje przeznaczyć około 1,5 mln EUR na instrumenty finansowe służące
dokonywaniu inwestycji kapitałowych w ramach programu operacyjnego dla Wysp
Alandzkich. Kwota ta jest znacznie niższa niż w latach 2007–2013. Finlandia rozważa
możliwość rozszerzenia zakresu korzystania z instrumentów finansowych.
Zrównoważony rozwój obszarów miejskich w sześciu dużych miastach (Helsinki, Espoo,
Vantaa, Oulu, Tampere i Turku) wsparto za pośrednictwem narzędzia w postaci
zintegrowanych inwestycji terytorialnych (ZIT), przeznaczając na ten cel około 5 % środków
przydzielonych w ramach EFRR. Głównym celem strategii dotyczącej ZIT jest wzmocnienie
konkurencyjności Finlandii przez wykorzystanie jej największych miast jako środowisk
rozwojowych i środowisk pilotażowych dla innowacji.
Osiem lokalnych grup działania ds. rybołówstwa prowadzących działalność w Finlandii
będzie w dalszym ciągu realizowało skuteczną strategię rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność. Grupy te ustanowiono w poprzednim okresie programowania, jednak będą
one realizowały nowe strategie rozwoju lokalnego, w zależności od lokalnych potrzeb.
Kluczowe informacje
Liczba programów

Polityka spójności (EFS,
EFRR)
2 (regionalne)

EFRROW

EFMR
2

EWT
1

8
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Dostępne
(EUR)

fundusze

1 304 456 595

2 380 408 338

74 393 168

9

605 853 163

2. Warunki wstępne efektywnego i skutecznego korzystania z europejskich funduszy
strukturalnych i inwestycyjnych
Następujące trzy warunki wstępne ustanowione dla Wysp Alandzkich nie były spełnione w
chwili przyjmowania programu operacyjnego: warunek dotyczący regionalnej strategii
inteligentnej specjalizacji, warunek dotyczący strategii uczenia się przez całe życie oraz
warunek dotyczący strategii kształcenia zawodowego. Warunki te zostały spełnione do dnia
30 czerwca 2015 r. zgodnie z uzgodnionymi planami działania.
3. Zarządzanie europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi
Finlandia ograniczyła liczbę programów realizowanych w ramach polityki spójności z
siedmiu w latach 2007–2013 do dwóch w latach 2014–2020. W regionach przeprowadzana
jest reforma administracyjna (ograniczająca liczbę organów pośredniczących). Koordynację
zapewnia się poprzez zapewnienie udziału przedstawicieli różnych funduszy w komitetach
monitorujących program, a także w ramach struktur współpracy regionalnej. Środki EFRR i
EFS są obecnie wdrażane w ramach tego samego programu opartego na wielu funduszach. Na
Wyspach Alandzkich programy finansowane przez EFRR, EFS i EFRROW mają wspólny
komitet monitorujący.
4. Uproszczenia dla beneficjentów
Instytucje zarządzające europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi
opracowują uzgodnienia w celu ograniczenia obciążeń administracyjnych beneficjentów.
Uzgodnienia te obejmują konsolidację funkcji (np. ograniczenie liczby organów
pośredniczących) i większe zastosowanie uproszczonych opcji kosztów.

Jest to suma całkowitej kwoty finansowania UE przeznaczonej na realizację programów w ramach Europejskiej współpracy terytorialnej
(EWT), w których uczestniczy Finlandia.
9

29

1. Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne we Francji
Wyzwania gospodarcze i społeczne w kontekście europejskich funduszy strukturalnych i
inwestycyjnych
Pomimo dysponowania szeregiem niezaprzeczalnych atutów (takich jak dynamiczna
demografia, bogate dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe, duży potencjał sektora energii ze
źródeł odnawialnych oraz najnowocześniejsze sieci transportu) Francja musi zmierzyć się z
dwoma istotnymi wyzwaniami.
Po pierwsze konkurencyjność francuskiej gospodarki ustawicznie się zmniejsza. Wynika to
po części z faktu, że nie udało się ukierunkować gospodarki francuskiej w większym stopniu
na sektory oparte na wiedzy ani przełożyć działań w obszarze badań, rozwoju i innowacji na
produkty i usługi komercyjne. Po drugie, stopa bezrobocia utrzymywała się na wysokim
poziomie przez ostatnie 30 lat. W 2013 r. stopa bezrobocia wynosiła ponad 10 %, a
bezrobocie wśród osób młodych poniżej 25 roku życia wyniosło 23,5 % we Francji
kontynentalnej, natomiast w departamentach zamorskich – ponad 50 %. Ponadto cele w
zakresie energii i wydatków na badania i rozwój przewidziane w strategii „Europa 2020” nie
zostały jeszcze spełnione, a ponadto należy podjąć dodatkowe kroki na rzecz
przeciwdziałania ubóstwu i przedwczesnemu kończeniu nauki.
Główne priorytety i wyniki
W latach 2014–2020 europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne mają być
wykorzystywane do osiągnięcia celów wyznaczonych w strategii „Europa 2020”. Z powodu
ograniczonej kwoty dostępnego finansowania, biorąc pod uwagę wielkość gospodarki
francuskiej, inwestycje przeprowadza się w odniesieniu do ograniczonej liczby kluczowych
celów tematycznych wyznaczonych w zaleceniach dotyczących polityki sformułowanych w
kontekście europejskiego semestru. Wśród takich celów tematycznych należy wymienić cele
w obszarze badań naukowych i innowacji, zwiększania konkurencyjności MŚP oraz
zagwarantowania grupom defaworyzowanym dostępu do szkoleń zawodowych oraz do rynku
pracy.
Na działania w obszarze badań naukowych i innowacji przeznaczone zostaną 3 mld EUR
(11 % całkowitej kwoty środków z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych,
jakimi dysponuje Francja). Fundusze te przyczynią się do zwiększenia transferu wiedzy w
obszarze badań i rozwoju między środowiskami akademickimi a przedsiębiorstwami,
zwiększenia znaczenia badań naukowych i innowacji w sektorze przedsiębiorstw oraz
rozwoju otoczenia biznesowego sprzyjającego innowacjom. Ponad 660 przedsiębiorstw
otrzyma wsparcie na opracowywanie nowych produktów i wprowadzanie ich do obrotu10.
Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne będą również sprzyjały ograniczeniu różnic
w zakresie badań i rozwoju między regionami – w 2014 r. 75 % działań w zakresie badań i
rozwoju było skoncentrowanych tylko w czterech regionach, a wskaźnik dostępności sieci
szerokopasmowych o bardzo dużej przepustowości należy do najniższych w Europie.
Około 5 mld EUR (19 % środków przydzielonych w ramach europejskich funduszy
strukturalnych i inwestycyjnych) zostanie przeznaczonych na wsparcie MŚP (w tym w
sektorze rolnictwa, rybołówstwa i akwakultury morskiej), co zapewni przedsiębiorstwom
lepszy dostęp do finansowania, usług i rynków oraz umożliwi im wytwarzanie wysokiej
jakości towarów oraz oferowanie wysokiej jakości usług. Europejskie fundusze strukturalne i
inwestycyjne będą również wspierały tworzenie nowych MŚP oraz zapewnią już istniejącym
przedsiębiorstwom możliwość dalszego rozwoju. Wsparciem z europejskich funduszy
strukturalnych i inwestycyjnych objętych zostanie ponad 160 000 przedsiębiorstw.
Wynik ten otrzymano przez zsumowanie odpowiednich wspólnych wskaźników produktu w ramach programów określających wartość
tego wskaźnika.
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Około 6 mld EUR (23 % budżetu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych)
zostanie przeznaczonych na poprawę umiejętności przystosowania zawodowego oraz na
pomoc w znalezieniu pracy osobom najbardziej oddalonym od rynku pracy, przy
szczególnym uwzględnieniu integracji osób młodych, poprawy oferty szkoleniowej w
sektorach wschodzących oraz lepszego dostępu do ustawicznych szkoleń zawodowych. W
ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Francja zamierza do 2023 r. udzielić
wsparcia dla 234 000 młodych bezrobotnych osób. Francja zamierza również zorganizować
szkolenia mające ułatwić 310 000 osób znalezienie pracy i zachęcić 90 000 osób (w tym
36 000 kobiet) do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Oczekuje się również, że wsparcie
na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem zapewni 180 000 osób możliwość zintegrowania
się ze społeczeństwem. Przewiduje się, że w ten sposób europejskie fundusze strukturalne i
inwestycyjne przyczynią się do osiągnięcia we Francji wskaźnika zatrudnienia na poziomie
75 % do 2020 r. (w porównaniu z 69,8 % w 2014 r.).
Dzięki środkom przydzielonym w ramach europejskich funduszy strukturalnych i
inwestycyjnych w wysokości 5,5 mld EUR (21 % całkowitego budżetu) dokonane zostaną
inwestycje niezbędne dla wsparcia przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, w tym
inwestycje w efektywność energetyczną (przemysł, transport i budynki), rozwój energii ze
źródeł odnawialnych i ekologiczny transport miejski. Inwestycje ukierunkowane na poprawę
zapobiegania ryzyku i zarządzania nim (w tym na obszarach wiejskich i przybrzeżnych) są
również pokrywane z tego budżetu. Francja otrzyma w sumie około 3 mld EUR z EFRR, EFS
i EFMR, dzięki czemu będzie mogła ograniczyć skutki zmiany klimatu i zapobiegać im.
Szacunkowa wartość rocznego zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych wyniesie około 19
mln ton ekwiwalentu dwutlenku węgla11. Ponadto przeszło 4 mld EUR z budżetu
europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (15 %) zostanie przeznaczone na
poprawę wydajności sieci Natura 2000, ochronę różnorodności biologicznej i odnowę
ciągłości ekologicznej. Planuje się zapewnienie wsparcia na rzecz poprawy stanu ochrony
ponad 465 000 ha siedlisk. Aby zapewnić ochronę środowiska i promowanie
zasobooszczędności zgodnie z nową wspólną polityką rybołówstwa, finansowanie w ramach
EFMR zostanie przeznaczone na poprawę zrównoważonego charakteru rybołówstwa i
akwakultury oraz poprawę stanu ekosystemów morskich i różnorodności biologicznej wód.
Do 2023 r. przypadkowe połowy spadną o 12 000 ton, a produkcja w sektorze akwakultury
ekologicznej wzrośnie o 282 tony.
Wykorzystanie instrumentów finansowych i instrumentów terytorialnych
Część finansowania (698 mln EUR) – ukierunkowanego w szczególności na MŚP i
efektywność energetyczną – zostanie zapewniona za pośrednictwem instrumentów
finansowych. Oczekuje się, że wskazana kwota obejmująca pożyczki, kapitał wysokiego
ryzyka lub kapitał własny wzrośnie ponad trzykrotnie w porównaniu z latami 2007–2013.
Należy zbadać możliwość wykorzystania instrumentów finansowych w celu wsparcia ICT i
zasobooszczędności.
Aby ułatwić rozwój miast, około 10 % środków przydzielonych w ramach EFRR zostanie
przeznaczonych na zintegrowane działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów
miejskich. Działania miejskie prowadzone za pośrednictwem instrumentu w postaci
zintegrowanych inwestycji terytorialnych zostaną wdrożone przy wykorzystaniu 70 %
całkowitego budżetu na rzecz rozwoju obszarów miejskich. W ramach EFRROW nadal
będzie zapewniane wsparcie na rzecz oddolnych strategii rozwoju w obszarach wiejskich
(udział inicjatywy LEADER osiągnie poziom 5 % w odniesieniu do każdego programu

Wynik ten otrzymano przez zsumowanie odpowiednich wspólnych wskaźników produktu w ramach programów określających wartość
tego wskaźnika.
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rozwoju obszarów wiejskich), przy jednoczesnym stosowaniu podejścia opartego na rozwoju
lokalnym kierowanym przez społeczność.
Kluczowe informacje
Polityka spójności (EFS, EFRR,
YEI)

EFMR

EWT

40 (3 krajowe12, 37 regionalnych)

30 (3 krajowe, 27
regionalnych)

1 (krajowe)

21

14 763 176 455

11 384 844 248

587 980 173

2 893 698 77313

Liczba programów
Dostępne
(EUR)

EFRROW

fundusze

2. Warunki wstępne efektywnego i skutecznego korzystania z europejskich funduszy
strukturalnych i inwestycyjnych
W momencie przyjęcia francuskiej umowy partnerstwa wszystkie warunki wstępne na
poziomie krajowym, oprócz jednego (gospodarowanie odpadami), były spełnione. Na
poziomie poszczególnych programów opracowano różne plany działania dotyczące m.in.
finalizacji strategii inteligentnej specjalizacji oraz opracowania i ilościowego określenia
odpowiednich wskaźników.
3. Zarządzanie europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi
Wprowadzono nowy model zarządzania w celu wdrożenia europejskich funduszy
strukturalnych i inwestycyjnych, ponieważ rady regionalne będą odpowiedzialne za
większość kwestii związanych z wdrażaniem programów (wszystkie kwestie związane z
EFRR oraz niektóre kwestie związane z EFRROW i EFS). Doprowadziło to do powstania
złożonej struktury programowej obejmującej 71 programów (z wyjątkiem EWT), które mają
być realizowane zarówno na szczeblu krajowym, jak i na szczeblu regionalnym.
4. Uproszczenia dla beneficjentów
Instytucje zarządzające europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi
opracowują obecnie uzgodnienia mające na celu ograniczenie obciążeń administracyjnych
beneficjentów i pracowników tych instytucji. Uzgodnienia te obejmują większe zastosowanie
kwot ryczałtowych, korzystanie z uproszczonych opcji kosztów na potrzeby zwrotu
wydatków, usprawnienie procesów (np. elektronicznego zarządzania funduszami lub „espójności”), zapewnienie spójności działań w ramach programów i między nimi oraz
zwiększenie widoczności unijnej wartości dodanej (np. wspólne ujmowanie wszystkich
funduszy w ramach pojedynczego regionalnego komitetu monitorującego).

Europejski Fundusz Społeczny, Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i pomoc techniczna.
Jest to suma całkowitej kwoty finansowania UE przeznaczonej na realizację programów w ramach Europejskiej współpracy terytorialnej
(EWT), w których uczestniczy Francja.
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1. Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne w Niemczech
Wyzwania gospodarcze i społeczne w kontekście europejskich funduszy strukturalnych i
inwestycyjnych
Pomimo pozytywnych tendencji makroekonomicznych, Niemcy muszą zmierzyć się z
pewnymi poważnymi wyzwaniami w średniej i dłuższej perspektywie. Tendencje
demograficzne są negatywne – przewiduje się, że do 2030 r. odsetek ludności w wieku
produkcyjnym zmniejszy się o 11,4 %, co oznacza, że co roku będzie obniżał się o 0,8 %.
Udział kobiet w rynku pracy jest nadal względnie niski (55,6 % wyrażone w ekwiwalentach
pełnego czasu pracy w 2014 r.) pomimo rosnącej tendencji w tym zakresie. Przedsiębiorstwa
rozpoczynające działalność gospodarczą napotykają trudności w dostępie do kapitału
wysokiego ryzyka, a w różnych sektorach i regionach występują niedobory umiejętności.
Bezrobocie w niektórych regionach utrzymuje się na stosunkowo wysokim poziomie. Choć
wskaźnik bezrobocia długotrwałego obniżył się w latach 2008–2014, prawie milion osób w
dalszym ciągu uznaje się za osoby długotrwale bezrobotne.
Analiza dotycząca celów strategii „Europa 2020” wykazuje, iż na szczeblu regionalnym
występują istotne różnice, jeżeli chodzi o zwiększanie wydatków na badania naukowe i
innowacje, w szczególności pod względem inwestycji sektora prywatnego, oraz realizację
celów w zakresie efektywności energetycznej. Ponadto osiągnięto umiarkowany postęp w
poprawie wyników kształcenia osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społecznej.
Niemcy nadal należą do państw, w których poziom wykształcenia jest w dużym stopniu
zależny od statusu społeczno-ekonomicznego.
Główne priorytety i wyniki
Jeżeli chodzi o lata 2014–2020, europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne
bezpośrednio przyczyniają się do realizacji strategii „Europa 2020”. Jednocześnie kładzie się
nacisk na kluczowe cele tematyczne zgodnie z zaleceniami dotyczącymi polityki
sformułowanymi w kontekście europejskiego semestru. Wśród wspomnianych celów należy
wymienić zwiększenie wykorzystania badań naukowych i innowacji, poprawę
konkurencyjności i efektywności energetycznej, zapewnienie wysoko wykwalifikowanej siły
roboczej oraz udzielenie wsparcia grupom defaworyzowanym.
Fundusze zapewnią możliwość zwiększenia potencjału w zakresie innowacji oraz
konkurencyjności gospodarki i przyczynią się do wzmocnienia powiązań między badaniami
naukowymi, innowacjami i polityką przemysłową. Dzięki aktywnej promocji nakładów na
badania i rozwój fundusze pozwolą uruchomić inwestycje sektora prywatnego o wartości 883
mln EUR, aby uzupełnić wsparcie publiczne na rzecz innowacji. Przewiduje się na przykład,
że w Turyngii udział w PKB prywatnych wydatków na badania i rozwój wzrośnie z 1,03 %
(2011 r.) do 2 % (2023 r.). Ponadto oczekuje się, że blisko 4 mln mieszkańców obszarów
wiejskich będzie korzystało z usprawnionej lub nowej infrastruktury szerokopasmowej.
Wsparcie na rzecz MŚP, rolnictwa, rybołówstwa i akwakultury w wysokości 4 mld EUR
przyczyni się do wzrostu stopy inwestycji sektora prywatnego, stworzenia około 45 000
miejsc pracy oraz poprawy produktywności. Przewiduje się, że do 2023 r. roczna produkcja
sektora akwakultury wzrośnie o 4 700 ton, a produkcja w systemach recyrkulacji o 4300 ton.
Ponadto oczekuje się, że blisko 13 000 gospodarstw rolnych zostanie objętych wsparciem na
restrukturyzację i modernizację. Ze wsparcia skorzysta również 1 031 spółdzielni.
Fundusze zostaną wykorzystane do zwiększenia zatrudnialności poszczególnych osób.
Środki pochodzące z EFS zostaną wykorzystane jako wsparcie zapewniające
zainteresowanym osobom możliwość przekwalifikowania się i wejścia na rynek pracy.
Szacuje się że 108 000 osób długotrwale bezrobotnych przejdzie szkolenie, a 314 000 osób,
szczególnie tych należących do grup defaworyzowanych, będzie miało możliwość
uczestniczenia w procesie uczenia się przez całe życie w celu ograniczenia różnic w poziomie
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wykształcenia. Wsparcie w ramach EFRROW obejmie również proces uczenia się przez całe
życie i szkolenie zawodowe w obszarze rolnictwa i leśnictwa, a także innych użytkowników
gruntów i podmioty gospodarcze, przy czym ogólna liczba przeszkolonych uczestników
wyniesie 80 000.
Cele w obszarze energii i zmiany klimatu – środki z europejskich funduszy strukturalnych i
inwestycyjnych w wysokości 3 mld EUR zostały przydzielone na działania na rzecz redukcji
emisji gazów cieplarnianych (oczekuje się, że poziom emisji obniży się o 2,2 mln ton
ekwiwalentu dwutlenku węgla) i zmniejszania zużycia energii pierwotnej w budynkach
publicznych (o 233 000 MW na rok).
Z uwagi na nasilanie się ekstremalnych warunków pogodowych wskutek zmiany klimatu,
zapobieganie ryzyku ma kluczowe znaczenie w niektórych regionach Niemiec, np. oczekuje
się, że około 157 000 osób skorzysta ze środków ochrony przeciwpowodziowej.
Aby zapewnić ochronę środowiska i promowanie zasobooszczędności zgodnie z nową
wspólną polityką rybołówstwa, finansowanie w ramach EFMR przyczyni się do poprawy
zrównoważonego charakteru rybołówstwa i akwakultury oraz do poprawy stanu ekosystemów
morskich i różnorodności biologicznej wód. Przewiduje się, że do 2023 r. ilość
przypadkowych połowów spadnie o 80 ton, a produkcja w sektorze akwakultury ekologicznej
wzrośnie o 220 ton. Wsparcie udzielone w ramach EFRROW obejmie restytucję, ochronę i
wzmacnianie różnorodności biologicznej, a także zapewnienie systemom rolnictwa i
leśnictwa wysokiej wartości ochronnej: 16 % gruntów rolnych będzie objęte umowami o
zarządzanie wspierającymi określone aspekty związane z różnorodnością biologiczną /
ochroną krajobrazową. Wsparcie w ramach EFRROW udzielone na rozwój zrównoważonej
gospodarki wodnej obejmie 7 % gruntów rolnych. EFRR będzie wykorzystywany do
rozwiązywania problemów środowiskowych na obszarach miejskich i będzie obejmował
inwestycje w dziedzictwo kulturowe.
Wykorzystanie instrumentów finansowych i instrumentów terytorialnych
Część funduszy – 1,2 mld EUR, w szczególności fundusze ukierunkowane na innowacje i
konkurencyjność, MŚP, efektywność energetyczną, samozatrudnienie, przedsiębiorczość i
tworzenie przedsiębiorstw, zostanie dostarczona za pośrednictwem instrumentów
finansowych. Oczekuje się, że kwota obejmująca pożyczki, kapitał wysokiego ryzyka lub
kapitał własny wzrośnie o 18 % w porównaniu z latami 2007–2013. Należy zbadać
możliwość wykorzystania instrumentów finansowych w celu wsparcia MŚP.
Programy europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych zapewniają możliwość
efektywnego korzystania z instrumentów terytorialnych. Aby ułatwić stosowanie
zintegrowanego podejścia do obszarów miejskich, około 10 % środków przydzielonych w
ramach EFRR zostanie przeznaczonych na zintegrowane działania na rzecz zrównoważonego
rozwoju obszarów miejskich. Zintegrowane inwestycje terytorialne są realizowane w BadeniiWirtembergii i Szlezwiku-Holsztynie. Partnerstwa lokalne będą wzmacnianie poprzez rozwój
lokalny kierowany przez społeczność (podejście oparte na wielu funduszach). Oczekuje się,
że dzięki LEADER stworzonych zostanie 1 500 miejsc pracy.
Kluczowe informacje

Liczba programów
Dostępne
fundusze
(EUR)

Polityka spójności (EFS,
EFRR)
32 (1 krajowe, 31
regionalnych)

15 (2 krajowe,
13 regionalnych)

1

18 269 459 134

9 445 920 050

219 596 276

EFRROW

EFMR

EWT

19
14

2 821 002 898

Jest to całkowita suma kwoty finansowania UE przeznaczona na programy w zakresie Europejskiej współpracy terytorialnej (EWT), w
których uczestniczą Niemcy.
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2. Warunki wstępne efektywnego i skutecznego korzystania z europejskich funduszy
strukturalnych i inwestycyjnych
Spełniono wszystkie ogólne warunki wstępne na poziomie krajowym. Na poziomie programu
przeprowadzono szczegółową ocenę, w której wzięto pod uwagę federalną strukturę Niemiec.
Kilka warunków wstępnych nie zostało spełnionych na szczeblu poszczególnych krajów
związkowych. Większość tych warunków dotyczy opracowania regionalnych strategii
inteligentnej specjalizacji – będą musiały one zostać spełnione zgodnie z uzgodnionymi
planami działania.
3. Zarządzanie europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi
W celu zmaksymalizowania korzyści płynących z europejskich funduszy strukturalnych i
inwestycyjnych wykorzystany zostanie szereg dodatkowych unijnych (Horyzont 2020) i
krajowych instrumentów polityki. W sześciu krajach związkowych zostaną utworzone
wspólne komitety monitorujące (EFRR/EFS lub EFRR/EFS/EFRROW).
4. Uproszczenia dla beneficjentów
Instytucje zarządzające europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi
opracowują uzgodnienia w celu ograniczenia obciążeń administracyjnych beneficjentów i
instytucji. Uzgodnienia te obejmują konsolidację pewnych funkcji (np. poprzez ograniczenie
liczby instytucji pośredniczących), większe zastosowanie kwot ryczałtowych, usprawnienie
procesów (np. poprzez elektroniczne zarządzania funduszami lub „e-spójność”), zapewnienie
spójności działań w ramach programów i między nimi oraz zwiększenie widoczności
europejskiej wartości dodanej (np. poprzez wspólne ujęcie wszystkich funduszy).

35

1. Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne w Grecji
Wyzwania gospodarcze i społeczne w kontekście europejskich funduszy strukturalnych i
inwestycyjnych
W wyniku kryzysu gospodarczego grecka gospodarka znajdowała się w stanie recesji przez
sześć lat, a do 2013 r. wartość jej PKB zmalała o około 25 %. Bezrobocie w drugim kwartale
2015 r. osiągnęło 25,2 %, natomiast bezrobocie wśród osób młodych należy do najwyższych
w UE (ponad 50 %). Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
wzrosła z 27,6 % ogółu ludności w 2009 r. do 36 % w 2014 r. Nieznaczny wzrost poziomu
PKB w Grecji w 2014 r. (0,8 %) był niższy niż średnia UE; odzwierciedla to główne
problemy związane z konkurencyjnością i brak zmian strukturalnych. Przedsiębiorstwa nie są
konkurencyjne z powodu niskiej wydajności, a także dlatego że nie zdołały wyspecjalizować
się w działalności o wysokiej wartości dodanej i w obszarze innowacji. Kolejnymi
wyzwaniami są ograniczenia instytucjonalne, czynniki zniechęcające, które uniemożliwiają
rozwój przedsiębiorstw, oraz niski poziom przedsiębiorczości na obszarach wiejskich i
obszarach zależnych od rybołówstwa.
Główne priorytety i wyniki
Potrzebny jest nowy model wzrostu. Około 25 % finansowania z europejskich funduszy
strukturalnych i inwestycyjnych przydzielono na kluczowy priorytet strategiczny dotyczący
poprawy konkurencyjności i bardziej otwartej przedsiębiorczości w sektorach takich jak
turystyka, rolnictwo i akwakultura (wzrost produkcji o 26,3 %), produkcja, usługi na rzecz
przedsiębiorstw oraz logistyka. Strategie inteligentnej specjalizacji skoncentrowane na
przewadze konkurencyjnej każdego regionu są podstawowym czynnikiem sukcesu. Głównym
wyzwaniem jest wzrost inwestycji sektora prywatnego w badania i rozwój technologiczny;
oczekuje się, że wydatki na badania i rozwój wzrosną z 0,67 % PKB w 2011 r. do 1,2 % przed
końcem okresu programowania, a wydatki przedsiębiorstw wzrosną z 0,18 % PKB w 2011 r.
do 0,4 % przed końcem okresu programowania.
Wskutek kryzysu priorytetem w zakresie finansowania jest promowanie trwałego
zatrudnienia wysokiej jakości, włączenie społeczne i zwalczanie ubóstwa. Nacisk kładzie
się na rozwiązywanie problemów strukturalnych na rynku pracy, poprawę skuteczności
greckiego systemu edukacji i szkoleń oraz zmianę stanu na rynku pracy, a także
promowanie aktywnego włączenia. Inwestycje w zatrudnienie i szkolenia (odpowiednio 91
500 i 58 000 beneficjentów) są ukierunkowane głównie na osoby bezrobotne i długotrwale
bezrobotne w wieku 30–44 lat oraz na osoby młode. Wsparcie, głównie w ramach Inicjatywy
na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, otrzyma 134 000 młodych osób w wieku 15–29 lat.
Poprawa dostępu do usług związanych z opieką nad dziećmi będzie sprzyjać aktywnemu
włączeniu i przyczyni się do zwiększenia możliwości zatrudnienia dla około 70 000 kobiet
rocznie. Poprawa świadczeń zdrowotnych oraz usług świadczonych w ramach e-zdrowia
pozwoli zapewnić lepszą opiekę zdrowotną 3,2 mln obywateli.
Ochrona środowiska i przejście na gospodarkę przyjazną środowisku jest głównym
czynnikiem stymulującym wzrost gospodarczy. Główny priorytet stanowią działania
promujące wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych oraz efektywność energetyczną i
oczekuje się, że będą one sprzyjać nowej ekologicznej przedsiębiorczości. Oczekuje się
również, że wykorzystanie odnawialnych źródeł energii wyrażone jako wartość procentowa
końcowego zużycia brutto wzrośnie z 13,83 % w 2013 r. do 20 % w 2020 r. Szacuje się, że w
2020 r. zużycie energii pierwotnej ulegnie zmniejszeniu o 2,85 Mtoe w porównaniu z 2005 r.,
natomiast emisje gazów cieplarnianych zgodnie z oczekiwaniami mają zostać ograniczone w
sektorach nieobjętych systemem handlu uprawnieniami do emisji o 4 % w porównaniu z 2005
r. Oczekuje się, że inwestycje w klimat i środowisko wyniosą około 1,5 mld EUR i
doprowadzą do stworzenia 16 000 miejsc pracy.
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Aby podnieść jakość środowiska, nacisk zostanie położony na skuteczne gospodarowanie
odpadami i promowanie recyklingu, wykorzystanie odpadów jako zasobów, ochronę zasobów
wodnych i racjonalne zarządzanie nimi oraz ochronę i odbudowę żywych zasobów morza.
Oczekuje się, że dzięki wsparciu z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych
odsetek ogólnie odzyskanych odpadów komunalnych wzrośnie z 18 % (2011 r.) do 68 %
(2020 r.), odsetek odpadów poddanych recyklingowi powinien wzrosnąć z 30 % (2011 r.) do
54 % (2020 r.) oraz że odsetek odpadów komunalnych trafiających na składowisko zostanie
ograniczony z 82 % (2011 r.) do 32 % (2020 r.).
W sektorze transportu głównym celem jest dalszy rozwój krajowego systemu transportu i
promowanie transportu kombinowanego (transportu dóbr zakładającego wykorzystanie więcej
niż jednego rodzaju transportu), aby Grecja stała się główną bramą wejściową do Europy oraz
węzłem transportowym Bałkanów i rejonów Morza Śródziemnego. Do kluczowych
priorytetów w zakresie sieci kolejowej należą dalsze postępy w integrowaniu północnopołudniowej sieci kolejowej TEN-T w celu zapewnienia interoperacyjności oraz
przystosowanie jej do przyjęcia europejskiego systemu zarządzania ruchem kolejowym.
Równie istotne są połączenia kolejowe z podstawowymi portami TEN-T i centrami
spedycyjnymi w celu promowania transportu kombinowanego i modernizacji systemu
transportu towarowego. Jeżeli chodzi o transport drogowy, nacisk położono na ukończenie
podstawowej sieci drogowej TEN-T i stworzenie kompleksowej sieci TEN-T.
Zwiększenie zdolności instytucjonalnej oraz skuteczności organów publicznych i
samorządu lokalnego stanowi warunek niezbędny dla zrównoważonego rozwoju. Ułatwi to
między innymi efektywne i skuteczne wdrożenie umowy partnerstwa na lata 2014–2020. W
ramach tego celu skoncentrowano się głównie na wzmocnieniu zdolności organizacyjnych,
instytucjonalnych i operacyjnych rządu centralnego, władz lokalnych i regionalnych oraz na
rozwoju zasobów ludzkich w sektorze publicznym, jak również na zwiększeniu skuteczności i
jakości sądownictwa.
Wykorzystanie instrumentów finansowych i instrumentów terytorialnych
W ramach instrumentów finansowych można wydać około 300 mln EUR. Większość
wsparcia zostanie skierowana do MŚP i w mniejszym stopniu do sektora energetycznego i
sektora ochrony środowiska. Grecja zamierza wykorzystać dostępne instrumenty
terytorialne. Władze miejskie będą realizować cel dotyczący zrównoważonego rozwoju
obszarów miejskich za pośrednictwem zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Partnerstwa
lokalne będą wzmacnianie poprzez rozwój lokalny kierowany przez społeczność na obszarach
wiejskich i zależnych od rybołówstwa.
Kluczowe informacje
Liczba programów
Dostępne
fundusze
(EUR)

Polityka spójności (EFS, EFRR, FS,
YEI)
18 (5 krajowe, 13 regionalnych)
15 275 247 163

EFRROW

EFMR

EWT

1

1

4 718 291 793

388 777 914

11
15

984 699 568

2. Warunki wstępne efektywnego i skutecznego korzystania z europejskich funduszy
strukturalnych i inwestycyjnych
W momencie przyjęcia programów operacyjnych na lata 2014–2020 wiele warunków
wstępnych nie zostało jeszcze spełnionych, w tym trzy warunki wstępne dotyczące EFMR.
Opracowano plany działania, a w wielu obszarach inwestycji (np. w strategii badań
naukowych i innowacji w sektorze ICT dotyczących inteligentnej specjalizacji i w zakresie
odpadów stałych) wprowadzono klauzulę „samozawieszającą”. Oznacza to, że finansowania
Jest to suma całkowitej kwoty finansowania UE przeznaczonej na realizację programów w ramach Europejskiej współpracy terytorialnej
(EWT), w których uczestniczy Grecja.
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nie można uruchomić przed ukończeniem odpowiednich działań.
3. Zarządzanie europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi
Nowa struktura zarządzania została wprowadzona za pośrednictwem przepisów, na mocy
których ograniczono liczbę instytucji pośredniczących i liczbę delegatur oraz wprowadzono
środki mające na celu uproszczenie systemu i przyspieszenie wdrażania. Struktura ta jest
również ukierunkowana na poprawę zdolności administracyjnych organów wykonawczych.
Poprawiono projekty programów, programowanie funduszy i koordynację europejskich
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, wprowadzono środki zwalczania nadużyć
finansowych oraz wdrożono harmonijne przepisy przejściowe. Uzgodnione niedawno zmiany
w rozporządzeniu pozwalają udostępnić Grecji większą płynność na ukończenie realizacji
projektów przewidzianych na lata 2007–2013 i rozpocząć sprawnie okres 2014–2020
zwiększeniem współfinansowania UE na rzecz programów Grecji.
4. Uproszczenia dla beneficjentów
Obecnie beneficjenci muszą składać wnioski o finansowanie i deklaracje wydatków drogą
elektroniczną. Istnieją obowiązkowe procedury elektroniczne w przypadku kontroli ex-ante
dokumentacji przetargowej i zamówień publicznych. W niektórych kategoriach operacji w
ramach EFS wprowadzono uproszczone opcje kosztów. Obecnie wymaga się mniejszej liczby
podpisów ministerialnych w celu zatwierdzenia projektu. Przyspieszono procedurę
zatwierdzania związanych ze środowiskiem warunków dla dofinansowywanych projektów.
Wprowadzono ulepszenia w prawodawstwie i zezwoleniach na wywłaszczenie ze względów
archeologicznych. Ponadto w przepisach prawa krajowego przyjętych w grudniu 2014 r.
przewidziano przegląd i uproszczenie wszystkich procedur wymaganych w celu wdrożenia
różnych projektów realizowanych w ramach europejskich funduszy strukturalnych i
inwestycyjnych.
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1. Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne na Węgrzech
Wyzwania gospodarcze i społeczne w kontekście europejskich funduszy strukturalnych i
inwestycyjnych
Chociaż Węgry poważnie ucierpiały z powodu kryzysu gospodarczego i finansowego, w 2014
r. nastąpiło ożywienie gospodarki. Nadal istnieją jednak istotne różnice pod względem
realizacji krajowych celów strategii „Europa 2020”. Działania innowacyjne i
konkurencyjność MŚP są na niskim poziomie. Istnieje potrzeba zwiększenia wydatków na
badania naukowe i innowacje oraz wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych oraz
poprawy efektywności energetycznej i zasobooszczędności. Węgry zmagają się z niskim
wskaźnikiem zatrudnienia i z ubóstwem, które w sposób nieproporcjonalny dotyka niektóre
terytoria znajdujące się w niekorzystnej sytuacji i niektóre grupy defaworyzowane. Znaczne
nierówności utrzymują się na poziomie regionalnym i subregionalnym, w tyle pozostają
również obszary wiejskie. Kwestie te odzwierciedlono w zaleceniach dotyczących polityki,
sformułowanych w kontekście europejskiego semestru.
Główne priorytety i wyniki
Na rozwój gospodarczy i tworzenie nowych miejsc pracy przeznaczone zostanie 60 %
wszystkich europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Fundusze wpłyną
pozytywnie na działania innowacyjne i konkurencyjność przedsiębiorstw, zwiększając ich
wartość dodaną i pogłębiając włączenie w międzynarodowy łańcuch wartości, w tym poprzez
lepszy dostęp do finansowania. Oczekuje się, że dzięki wsparciu w kwocie 2,2 mld EUR
wydatki przedsiębiorstw na badania i rozwój wzrosną z 0,56 % do 0,71 % PKB. Aby
poszerzyć bazę wiedzy, Węgry planują zwiększyć odsetek innowacyjnych przedsiębiorstw
współpracujących z instytucjami badawczymi o 20 %w porównaniu z 2010 r. Kwota 2,9 mld
EUR zostanie wykorzystana w celu ułatwienia MŚP osiągnięcia wzrostu przychodu netto
o 25 % oraz wzrostu przychodu netto z wywozu o 30 %. Będzie się to wiązało z poprawą
jakości i dostępności infrastruktury przedsiębiorstwa, a także bezpośrednią rozbudową
zdolności. Znaczące wsparcie zostanie przeznaczone na modernizację sektorów rolnictwa,
rybołówstwa i spożywczego, promowanie współpracy między rolnikami, wspieranie młodych
rolników oraz rozwój krótkich łańcuchów dostaw. Oczekuje się, że całkowita wartość
produkcji akwakultury wzrośnie o 42 %.
Kwota 3,3 mld EUR przyczyni się do wzmocnienia rynku pracy. Oczekuje się, że co
najmniej 150 000 osób poszukujących pracy znajdujących się w niekorzystnej sytuacji
skorzysta ze środków aktywnej polityki umożliwiających im powrót do otwartego rynku
pracy. Kolejne 150 000 osób młodych niekształcących się, niepracujących ani nieszkolących
się otrzyma zindywidualizowane usługi świadczone przez urzędy pracy. Dzięki co najmniej
18 000 nowych miejsc w przedszkolach poprawi się jakość opieki nad dziećmi i dostęp do
niej. W ramach inwestycji wspomagane będzie wykorzystywanie wewnętrznego potencjału
turystycznego oraz zwiększane będą możliwości zatrudnienia w sektorach wymagających
dużego nakładu pracy, takich jak rolnictwo.
Kwota 689 mln EUR zostanie przeznaczona na środki wsparcia rozwoju ICT mające na celu
zmniejszenie różnic między obszarami miejskimi a obszarami wiejskimi poprzez rozbudowę
zasięgu łączności szerokopasmowej i podłączenie miliona dodatkowych gospodarstw
domowych do sieci szerokopasmowych oraz zwiększenie skuteczności biznesowej.
Kwota 3 mld EUR zostanie przeznaczona na wsparcie przejścia na gospodarkę
niskoemisyjną. Oczekuje się, że efektywność energetyczna przedsiębiorstw, budynków
mieszkalnych i publicznych poprawi się, a odsetek energii wytworzonej z odnawialnych
źródeł energii powinien osiągnąć do 2020 r. poziom zgodny z celem krajowym, tj. 14,65 %.
Środki w tym zakresie przyczynią się również do redukcji emisji gazów cieplarnianych. Na
promowanie przystosowania się do zmiany klimatu i zapobieganie ryzyku przydzielono
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ponad 1 mld EUR. Ponad milion więcej mieszkańców będzie korzystać z odpowiednich
środków ochrony przeciwpowodziowej, a lepsza gospodarka wodna złagodzi niekorzystne
skutki zmiany klimatycznej. Inwestycje umożliwią zwiększenie odporności na klęski
żywiołowe i usprawnienie systemu zarządzania klęskami żywiołowymi. Dzięki kwocie
opiewającej niemal na 3,4 mld EUR zapewnione zostanie w ramach funduszy wsparcie na
rzecz ochrony środowiska i zasobooszczędności. Zagwarantowane zostanie również
finansowanie na rzecz gospodarowania ściekami, aby zapewnić większej grupie ludności
dostęp do lepszych usług w zakresie oczyszczania ścieków. Finansowanie zostanie również
przeznaczone na zapewnienie, aby 100 % wody pitnej było odpowiedniej jakości. Ponowne
użycie wody i jej recykling również zostaną znacznie usprawnione. Interwencje będą miały na
celu wzmocnienie ochrony przyrody i odbudowę zdegradowanych ekosystemów,
poprawę praktyk stosowanych w rolnictwie i leśnictwie oraz wzmocnienie podejścia
ekologicznego związanego z wodami powierzchniowymi i gruntowymi. Oczekuje się, że
ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego przyczynią się do przyciągnięcia
1,6 mln turystów rocznie. Przewidziano również wsparcie dla 100 gospodarstw akwakultury
świadczących usługi w zakresie ochrony środowiska.
Środki w wysokości 3,3 mld EUR przydzielone na transport przyczynią się do powstania
ponad 230 km nowych dróg w ramach TEN-T, przebudowy lub modernizacji ponad 275 km
linii kolejowych, powstania 50 km nowych lub ulepszonych śródlądowych dróg wodnych,
ponad 130 km nowych i zmodernizowanych linii tramwajowych, linii metra i linii kolei
podmiejskiej oraz 48 km nowych oraz 96 km przebudowanych i zmodernizowanych dróg
łączących się z siecią TEN-T.
W dziedzinie włączenia społecznego kwota prawie 2,4 mld EUR zostanie przeznaczona na
zapobieganie ubóstwu i jego ograniczanie, w szczególności w przypadku dzieci, poprzez
zapewnienie większego dostępu do usług publicznych dobrej jakości i lepszych warunków
życia, szczególnie w regionach w niekorzystnym położeniu. W ramach funduszy wspierane
będzie również odejście od opieki instytucjonalnej na rzecz opieki świadczonej na poziomie
społeczności lokalnej w sektorach świadczeń zdrowotnych i usług społecznych. Około 70 000
osób fizycznych zostanie objętych działaniami dotyczącymi aktywnego włączenia, a ponad
300 000 osób skorzysta z ulepszonych świadczeń zdrowotnych. Kwota 1,7 mld EUR
przydzielona na kształcenie przyczyni się przede wszystkim do obniżenia odsetka osób
przedwcześnie kończących naukę do 10 %, zmniejszenia nierówności w systemie szkolnym
poprzez zapewnienie równego dostępu do głównego nurtu kształcenia dla wszystkich, w tym
uczniów pochodzenia romskiego, oraz poprzez poprawę jakości uczenia się formalnego i
nieformalnego dla ponad 150 000 uczniów. Celem dalszych działań jest zwiększenie udziału
osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji w szkolnictwie wyższym i doskonalenie
dualnego systemu kształcenia zawodowego. Ponad 600 mln EUR zostanie przeznaczone na
zwiększanie skuteczności administracji publicznej i usług publicznych, w tym na działania w
zakresie zapobiegania korupcji, a także na szerokie zastosowanie rozwiązań w zakresie
administracji elektronicznej.
Wykorzystanie instrumentów finansowych i instrumentów terytorialnych
Dzięki przydzielonym środkom w wysokości 2,3 mld EUR Węgry prawie trzykrotnie
zwiększają swój przydział na instrumenty finansowe w porównaniu z latami 2007–2013.
Zakres zastosowania instrumentów finansowych zostanie rozciągnięty na badania, rozwój i
innowacje, energię, ICT i gospodarkę społeczną. Wykorzystana zostanie szeroka gama
instrumentów z zakresu zintegrowanego rozwoju terytorialnego. Ponad 1 mld EUR
przydzielono na działania w zakresie zintegrowanego, zrównoważonego rozwoju obszarów
miejskich. Inicjatywy lokalne będą wzmacnianie poprzez rozwój lokalny kierowany przez
społeczność w obszarach wiejskich i miejskich.
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Kluczowe informacje
Liczba programów
Dostępne fundusze
(EUR)

Polityka spójności (EFS, EFRR, FS,
YEI)
7 (5 krajowe, 2 regionalnych)
21 544 112 983

EFRROW

EFMR

EWT

1

1

3 430 664 493

39 096 293

9
1 106 996 66916

2. Warunki wstępne efektywnego i skutecznego korzystania z europejskich funduszy
strukturalnych i inwestycyjnych
Ramy strategiczne niektórych obszarów inwestycji nie zostały jeszcze ukończone, w związku
z czym będą musiały zostać wdrożone zgodnie z uzgodnionymi i dokładnie monitorowanymi
planami działania. Jeden z głównych niespełnionych warunków wstępnych dotyczy
udzielania zamówień publicznych.
3. Zarządzanie europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi
Wykorzystanie europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w latach 2014–2020
podlega sprawnej koordynacji centralnej. Pięć programów realizowanych w ramach polityki
spójności jest programami opartymi na wielu funduszach, korzystającymi ze środków
pochodzących zarówno z EFRR, FS, jak i EFS. Aby ułatwić koordynację i zapewnić spójność
między programami, oprócz komitetów monitorujących poszczególne programy ma zostać
utworzony komitet monitorujący na poziomie umowy partnerstwa.
4. Uproszczenia dla beneficjentów
Aby ograniczyć obciążenia administracyjne beneficjentów, Węgry planują wprowadzić szereg
środków obejmujących połączenie systemu informatycznego zarządzającego pomocą UE z
autoryzowanymi bazami danych sektora publicznego, roczne planowanie zaproszeń do
składania wniosków, stosowanie uproszczonych opcji kosztów, konsolidację określonych
funkcji (zapewnienie punktu kompleksowej usługi) i uproszczenie wytycznych.

Jest to całkowita suma kwoty finansowania UE przeznaczona na programy w zakresie Europejskiej współpracy terytorialnej (EWT), w
których uczestniczą Węgry.
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1. Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne w Irlandii
Wyzwania gospodarcze i społeczne w kontekście europejskich funduszy strukturalnych i
inwestycyjnych
Irlandia uczestniczy w pełni w procesie europejskiego semestru i jednocześnie nadal jest
poddawana wizytom kontrolnym w zakresie nadzoru po zakończeniu programu. Pomimo
znacznej poprawy prognozy gospodarczej istnieją pewne kwestie, które wymagają
szczególnej uwagi: wysoki poziom zadłużenia, pozostałe wyzwania w sektorze finansowym
(w tym związane z rentownością banków) i bezrobocie długotrwałe. Poprawa otoczenia
makroekonomicznego przyniosła korzyści MŚP, ponieważ umożliwiła im stabilizację po
długim okresie pozostawania w trudnej sytuacji. Niski popyt na kredyty wykazuje pewne
oznaki ożywienia. W przypadku MŚP ubiegających się o kredyt występuje mniejsze
prawdopodobieństwo, że zostaną one odrzucone przez bank, jednak obowiązujące dla nich
stopy procentowe są na poziomie wyższym niż średnia strefy euro. Nadal istnieją poważne
wyzwania dotyczące bezrobocia młodzieży. W Irlandii występuje niedobór umiejętności
cyfrowych, przy czym 42 % siły roboczej posiada niewielkie umiejętności cyfrowe lub nie
posiada ich wcale. Przekwalifikowanie i podnoszenie kwalifikacji stanowi wyzwanie dla
systemu kształcenia i szkolenia, a uzyskanie dostępu do szkolnictwa wyższego jest trudne dla
grup defaworyzowanych.
W analizie celów strategii „Europa 2020” wykazano pewne różnice w ich realizacji. W
drugim kwartale 2015 r. wskaźnik zatrudnienia w grupie wiekowej 20–64 lat wzrósł do
68,6 % (celem strategii „Europa 2020” jest 75 %), a inwestycje w badania i rozwój osiągnęły
2 % PKB (celem strategii „Europa 2020” jest 3 %). Przewiduje się, że Irlandia nie osiągnie
celu związanego z ograniczeniem gazów cieplarnianych, w ramach którego oczekuje się, aby
emisje w 2020 r. były o 2 % niższe niż w 2005 r. Okazuje się, że obowiązujące ramy polityki,
rynku i budżetu są niewystarczające, aby umożliwić Irlandii stopniowe osiągnięcie do 2020 r.
celu dotyczącego wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Jeżeli chodzi o
przedwczesne kończenie nauki i szkolnictwo wyższe, w ostatnich latach utrzymywała się
stała pozytywna tendencja, zgodnie z którą Irlandia osiągnęła lepszy wynik niż średnia UE.
Główne priorytety i wyniki
Jeżeli chodzi o okres 2014–2020, europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne
bezpośrednio przyczyniają się do realizacji strategii „Europa 2020”. Nacisk kładzie się na
kluczowe cele tematyczne, zgodnie z zaleceniami dotyczącymi polityki sformułowanymi w
kontekście europejskiego semestru.
Kwota 186,9 mln EUR zostanie przeznaczona na promowanie inwestycji przedsiębiorstw w
badania naukowe i innowacje oraz na rozwój powiązań i synergii między
przedsiębiorstwami, ośrodkami badań i rozwoju oraz sektorem szkolnictwa wyższego.
W południowym i wschodnim regionie powinno powstać aż 690 nowych stanowisk
badawczych w ośrodkach badań naukowych współpracujących z 143 przedsiębiorstwami.
Oczekuje się, że liczba przedsiębiorstw zaangażowanych w działalność strategicznych
ośrodków badań naukowych objętych finansowaniem wzrośnie z 529 do 713 dzięki
wzmożonemu rozwojowi badań stosowanych. Natomiast w regionie przygranicznym,
środkowym i zachodnim liczba przedsiębiorstw zaangażowanych w działalność ośrodków
badań strategicznych powinna wzrosnąć ze 103 do 159.
Kwota 75 mln EUR zostanie zainwestowana w rozszerzenie zakresu sieci szerokopasmowej
nowej generacji na wszystkie miasta i wsie nieobjęte obsługą na całym terytorium.
Inwestycje o wartości 283,8 mln EUR zostaną przeznaczone na wsparcie rozwoju zdolności
MŚP w sektorach rolnictwa, rybołówstwa i akwakultury, aby zapewnić ich wzrost na
rynkach regionalnych, krajowych i międzynarodowych oraz zaangażowanie w procesy
innowacji. Celem inwestycji będą również podwyższenie poziomu praktyk innowacyjnych
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w sektorze rolnictwa i wzmocnienie powiązań między badaniami, rozwojem
technologicznym i najlepszymi praktykami w terenie. Szacuje się, że w regionie
południowym i wschodnim powstanie 17 000 nowych miejsc pracy w MŚP, w 14 docelowych
sektorach inteligentnej specjalizacji. W regionie przygranicznym, środkowym i zachodnim
powstanie 4 500 nowych miejsc pracy wśród klientów Enterprise Ireland z sektora MŚP.
Kwota 433,5 mln EUR zapewni wsparcie w zakresie przejścia na gospodarkę
niskoemisyjną we wszystkich sektorach. Celem inwestycji będzie wsparcie niskoemisyjnych
sposobów prowadzenia działalności rolniczej oraz zwiększenie średniej charakterystyki
energetycznej w irlandzkich gospodarstwach domowych.
Kwota 704,8 mln EUR zostanie zainwestowana w promowanie przystosowania się do
zmiany klimatu, zapobieganie ryzyku i zarządzanie ryzykiem. Nacisk zostanie położony
na wdrożenie skuteczniejszych metod produkcji w rybołówstwie i rolnictwie, zwiększenie
zastosowania technologii i praktyk niskoemisyjnych, przeciwdziałanie erozji gleby,
zwiększanie nadbrzeżnych stref buforowych, efektywności energetycznej oraz wzrost
wykorzystania i produkcji odnawialnych źródeł energii.
Kwota 838,3 mln EUR zostanie zainwestowana w zachowanie i ochronę środowiska oraz
promowanie zasobooszczędności. Inwestycje zostaną przeznaczone przede wszystkim na
poprawę praktyk zarządzania składnikami pokarmowymi w rolnictwie, ochronę i utrzymanie
różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich, poprawę jakości wody, promowanie
zrównoważonego charakteru rybołówstwa i akwakultury (zmniejszenie przypadkowych
połowów o 10 000 ton i zwiększenie produkcji ekologicznej akwakultury o 3 000 ton do 2023
r.) oraz poprawę warunków gospodarczych i fizycznych w wybranych obszarach miejskich w
regionach przygranicznych, środkowych i zachodnich oraz południowych i wschodnich.
Kwota 307,3 mln EUR zostanie zainwestowana w promowanie trwałego zatrudnienia o
wysokiej jakości oraz we wsparcie mobilności pracowników. Oczekuje się, że dzięki tym
działaniom blisko 140 000 osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych oraz
młodych osób bezrobotnych, znajdzie zatrudnienie lub uzyska możliwość kształcenia lub
szkolenia. Celem inwestycji będzie również zwiększenie możliwości zatrudnienia w
społecznościach przybrzeżnych.
Kwota 350,8 mln EUR zostanie zainwestowana w promowanie włączenia społecznego,
walkę z ubóstwem i dyskryminacją. Dzięki temu osoby spoza rynku pracy uzyskają dostęp
do edukacji „drugiej szansy” i możliwości szkoleniowych, a większa liczba osób dorosłych
uzyska dostęp do programów dotyczących umiejętności czytania, pisania, liczenia i nauki
języka. Oczekuje się, że do 2023 r. ponad 70 000 osób ze środowisk znajdujących się w
niekorzystnej sytuacji będzie uczestniczyło w programach dotyczących umiejętności
przystosowania zawodowego. W sektorze rolnym ustanowione zostaną grupy ds. transferu
wiedzy, w szczególności w celu zapewnienia dostawy dóbr środowiskowych i publicznych.
Wykorzystanie instrumentów finansowych i instrumentów terytorialnych
Irlandia rozważa wykorzystanie instrumentów finansowych, aby umożliwić rozwiązanie
problemu zmienności cenowej w sektorze rolnictwa. Należy również zbadać możliwości
wykorzystania instrumentów finansowych w odniesieniu do efektywności energetycznej w
lokalach socjalnych.
Irlandia zamierza wykorzystać dostępne instrumenty terytorialne. Program LEADER w
ramach EFRROW jest realizowany w oparciu o rozwój lokalny kierowany przez społeczność,
a finansowanie lokalnych grup działania ds. rybołówstwa odbywa się w ramach realizacji
EFMR. Na rzecz programu LEADER przydzielone zostaną środki z EFRROW w wysokości
7 % (153 mln EUR). Irlandia nie przewiduje korzystania ze zintegrowanych inwestycji
terytorialnych. Kwota 40 mln EUR zostanie zainwestowana w zrównoważony rozwój
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obszarów miejskich. W procesie wdrażania uwzględniona zostanie także strategia na rzecz
basenu Oceanu Atlantyckiego.
Kluczowe informacje
Liczba programów
Dostępne
fundusze
(EUR)

Polityka spójności (EFS,
EFRR, YEI)
3 (1 krajowe, 2 regionalnych)
1 019 788 509

EFRROW

EFMR

1 krajowy

1 krajowy

2 190 592 153

147 601 979

EWT
6
1 135 072 90117

2. Warunki wstępne efektywnego i skutecznego korzystania z europejskich funduszy
strukturalnych i inwestycyjnych
Spełniono wszystkie ogólne warunki wstępne na poziomie krajowym i regionalnym.
3. Zarządzanie europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi
W celu zmaksymalizowania korzyści płynących z europejskich funduszy strukturalnych i
inwestycyjnych wykorzystany zostanie szereg dodatkowych unijnych (Horyzont 2020) i
krajowych instrumentów polityki. Irlandia wdrożyła mechanizmy mające zapewnić
skoordynowanie europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych z innymi
instrumentami unijnymi i krajowymi.
4. Uproszczenia dla beneficjentów
Instytucje zarządzające europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi
opracowują uzgodnienia mające na celu zapewnienie ograniczenia obciążeń
administracyjnych beneficjentów i instytucji. Uzgodnienia te obejmują większe zastosowanie
kwot ryczałtowych i uproszczonych opcji kosztów.

Jest to suma całkowitej kwoty finansowania UE przeznaczonej na realizację programów w ramach Europejskiej współpracy terytorialnej
(EWT), w których uczestniczy Irlandia.
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1. Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne we Włoszech
Wyzwania gospodarcze i społeczne w kontekście europejskich funduszy strukturalnych i
inwestycyjnych
We Włoszech odnotowuje się obecnie oznaki wciąż jeszcze słabego ożywienia
gospodarczego po głębokiej i długiej recesji, która przyczyniła się do zwiększenia różnicy
pod względem wyników gospodarczych w porównaniu z resztą UE. Bezrobocie wśród osób
młodych, kobiet i na południu Włoch utrzymuje się na krytycznie wysokim poziomie. Kryzys
gospodarczy pogłębił długotrwały podział społeczno-gospodarczy pomiędzy północną i
centralną częścią Włoch z jednej strony a południową częścią Włoch z drugiej, przy czym to
właśnie południowa część Włoch tradycyjnie jest głównym beneficjentem europejskich
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne
pomogą wdrożyć szereg zaleceń UE dotyczących polityki sformułowanych w kontekście
europejskiego semestru, zwłaszcza tych dotyczących kształcenia i rynku pracy, portów i
logistyki, administracji publicznej i systemu sprawiedliwości oraz zarządzania funduszami.
Główne priorytety i wyniki
Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne są przekazywane poprzez 74 programy
krajowe, wieloregionalne i regionalne. Programy te obejmują całkowicie odmienne
rzeczywistości i wyzwania społeczne, gospodarcze i administracyjne, a co za tym idzie
wymagają niezwykle zróżnicowanej strategii wykorzystania zasobów. Główne priorytety
funduszy obejmują: rozwój otoczenia biznesowego przyjaznego innowacjom, ustanowienie
efektywnych infrastruktur oraz zarządzania zasobami naturalnymi, zwiększenie
współczynnika aktywności zawodowej, promowanie włączenia społecznego, poprawę
kształcenia, zdolności administracyjnych oraz zarządzania programami realizowanymi w
ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, zwłaszcza w regionach
słabiej rozwiniętych.
Prawie 3,8 mld EUR w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych
zostanie wydane na badania naukowe i innowacje, co pomoże Włochom osiągnąć ich
założenie dotyczące strategii „Europa 2020”, polegające na wydaniu 1,53 % PKB na badania
naukowe i innowacje (obecnie: 1,26 %). Środki na badania naukowe i innowacje oraz
przeznaczenie ponad 7,8 mld EUR na MŚP w sektorach obejmujących rolnictwo,
rybołówstwo i akwakulturę zapewnią silny i skoordynowany bodziec na rzecz przywrócenia
ogólnej konkurencyjności Włoch. Kwota 2 mld EUR, która ma zostać przeznaczona na
ultraszybką infrastrukturę szerokopasmową i usługi informatyczne, przyczyni się również
do poprawy konkurencyjności, a jednocześnie umożliwi Włochom osiągnięcie ich celów
strategicznych dotyczących agendy cyfrowej. Ponad 2,7 mld EUR zostanie przeznaczone na
modernizację infrastruktury kolejowej i morskiej w mniej rozwiniętych częściach kraju,
aby zapewnić rzeczywiste przejście na mobilność zgodną z zasadami zrównoważonego
rozwoju. Ponadto prawie 4 mld EUR zostanie przeznaczone na inwestycje promujące
przejście Włoch na gospodarkę niskoemisyjną. Pomoże to zrealizować temu państwu jego
wyznaczony w strategii „Europa 2020” cel polegający na zmniejszeniu zużycia energii
pierwotnej o 20 %.
Wśród kluczowych priorytetów w tym obszarze należy wymienić inwestycje w kapitał
ludzki i zapewnienie wsparcia dla osób wchodzących na rynek pracy, ze szczególnym
uwzględnieniem działań na rzecz walki z bezrobociem młodzieży. Włochy przeznaczą
ponad 4,7 mld EUR w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na
podniesienie wskaźnika zatrudnienia do poziomu docelowego 67-69 % określonego w
strategii „Europa 2020”. Działania w tym zakresie obejmą świadczenie w latach 2014–2015
zindywidualizowanych usług na rzecz 560 000 ludzi młodych niekształcących się,
niepracujących ani nieszkolących się. Kwota 4 mld EUR zostanie przeznaczona na realizację
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inicjatyw na rzecz ograniczania ubóstwa i wykluczenia społecznego, które to kwestie
dotyczą szacunkowo 2,2 mln osób. Kolejne 4 mld EUR zostaną przeznaczone na
dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy oraz ograniczenie do 2020 r. przypadków
wczesnego kończenia nauki do 16 %. Korzyści w tym zakresie odniesie ponad 2,8 mln
uczniów i studentów.
Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne przyniosą korzyści obszarom wiejskim
dzięki promowaniu konkurencyjności sektorów rolnictwa i przemysłu spożywczego,
zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych, różnorodności biologicznej oraz
działań w dziedzinie klimatu. Istotny wkład zostanie również wniesiony na rzecz realizacji
celów dotyczących agendy cyfrowej.
Ponadto europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne zapewnią wsparcie dla nowych
szans wzrostu w zakresie „niebieskiej gospodarki”, w szczególności w ramach strategii UE na
rzecz regionu Morza Adriatyckiego i Morza Jońskiego. Dzięki funduszom EFMR wspierane
będzie wdrażanie nowej wspólnej polityki rybołówstwa, przy jednoczesnym nacisku na
osiągnięcie lepszego zrównoważenia środowiskowego działalności gospodarczych
prowadzonych w sektorze rybołówstwa i akwakultury. Ponadto fundusze EFMR przyczynią
się do zwiększenia zysku netto w sektorze rybołówstwa o 30 % oraz do podwojenia produkcji
ekologicznej w sektorze akwakultury.
Instrumenty finansowe i instrumenty terytorialne
Około 2,187 mln EUR zostanie przekazane w ramach instrumentów finansowych, w
szczególności na rzecz MŚP i innowacji, a także w mniejszym stopniu na poprawę
efektywności energetycznej i zatrudnienia na rynku pracy. Kwota ta, uzupełniona środkami
pozostałymi z poprzedniego okresu programowania, jest zgodna ze strategiami
inwestycyjnymi różnych programów oraz zdolnością absorpcyjną wykazaną w okresie 2007–
2013. Zbadane zostaną dalsze możliwości poszerzenia zakresu lub zwiększenia puli środków
przydzielonych na instrumenty finansowe jako część wyniku trwających ocen ex-ante.
Strategia rozwoju obszarów miejskich Włoch obejmie zarządzany centralnie komponent
składający się z programu krajowego przeznaczonego dla 14 specjalnych obszarów miejskich
w całym kraju. Komponent ten będzie stanowił uzupełnienie strategii rozwoju obszarów
miejskich w programach regionalnych wdrażanych głównie za pośrednictwem dedykowanych
osi oraz, w kilku przypadkach, zintegrowanych inwestycji terytorialnych. W odniesieniu do
tzw. „obszarów wewnętrznych” opracowano szczególną strategię terytorialną, która ma zostać
wdrożona za pośrednictwem programów regionalnych. Do obszarów tych zalicza się przede
wszystkim obszary wiejskie zdefiniowane przy użyciu kryteriów takich jak demografia,
depopulacja i poziom świadczenia usług. Podejście realizowane w ramach LEADER, dzięki
finansowaniu z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, odegra istotną rolę w
rozwoju terytorialnym społeczności i gospodarek obszarów wiejskich.
Kluczowe informacje
Liczba programów
Dostępne
(EUR)

Polityka spójności (EFS,
EFRR, YEI)
50 (11 krajowych lub
wieloregionalnych, 39
regionalnych)

23 (21
regionalnych, 2
krajowe)

1

15

31 686 254 105

10 444 380 76718

537 262 559

1 996 244 28119

EFRROW

EFMR

EWT

fundusze

2. Warunki wstępne efektywnego i skutecznego korzystania z europejskich funduszy
strukturalnych i inwestycyjnych
W tym kwota 14 670 000 odpowiadająca środkom przesuniętym z pierwszego filaru (górny limit).
Jest to suma całkowitej kwoty finansowania UE przeznaczonej na realizację programów w ramach Europejskiej współpracy terytorialnej
(EWT), w których uczestniczą Włochy.
18
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Włochy posiadają zarówno krajowe, jak i regionalne warunki wstępne. Fakt ten wynika z ich
porządku konstytucyjnego i wiążącego się z tym podziału władzy między organy krajowe i
władze regionalne (który obecnie jest jednak reformowany). Włochy nie spełniły trzech
ogólnych warunków wstępnych, dwóch warunków wstępnych dotyczących EFMR i 10
tematycznych warunków wstępnych. Szczególne znaczenie mają warunki ogólne (udzielanie
zamówień publicznych, środowisko i pomoc państwa), ponieważ ustawodawstwo i praktyki w
tych obszarach nadal stanowią główne źródło nieprawidłowości, co utrudnia efektywne
wykorzystanie funduszy. Jeżeli chodzi o warunki tematyczne, należy opracować plany
działania w obszarach takich jak strategie inteligentnej specjalizacji, IT, transport,
efektywność energetyczna oraz aktywne włączenie.
3. Zarządzanie europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi
Poważne uchybienia w zakresie zdolności administracyjnych do zarządzania finansami
nieustannie osłabiały ich efektywność. Chodzi szczególnie o regiony słabiej rozwinięte,
położone na południu Włoch, jak zauważono w pięciu kolejnych zaleceniach dotyczących
polityki, sformułowanych w kontekście europejskiego semestru od 2011 r. W związku z tym
programom współfinansowanym przez UE będą musiały towarzyszyć plany wzmocnienia
administracji. Plany te są opracowywane w celu zapewnienia, aby organy zarządzające
funduszami posiadały podstawową strukturę i umiejętności niezbędne do zarządzania
powierzonymi im zasobami. Programy realizowane w ramach europejskich funduszy
strukturalnych i inwestycyjnych będą miały na celu wyeliminowanie uchybień w obszarach
udzielania zamówień publicznych, pomocy państwa, walki z oszustwami i korupcją, które są
kluczowe dla zapewnienia prawidłowego zarządzania funduszami. Programy realizowane w
ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych będą także obejmowały
program krajowy ukierunkowany w całości na ogólną poprawę administracji publicznej.
4. Uproszczenia dla beneficjentów
Instytucje zarządzające europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi
opracowują sposoby ograniczenia obciążeń administracyjnych dla beneficjentów i
administracji publicznej. Sposoby te obejmują zwiększenie zakresu stosowania
uproszczonych opcji kosztów oraz udoskonalenie dedykowanego systemu informacyjnego.
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1. Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne na Łotwie
Wyzwania gospodarcze i społeczne w kontekście europejskich funduszy strukturalnych i
inwestycyjnych
Gospodarka łotewska ponownie weszła na ścieżkę wzrostu w 2011 r. Sytuacja na rynku pracy
uległa poprawie, a wskaźnik zatrudnienia na poziomie 70,7 % przewyższa średnią UE (2014
r.). Bezrobocie długotrwałe, bezrobocie młodzieży oraz udział młodzieży niekształcącej się,
niepracującej ani nieszkolącej się spadły poniżej średniej UE. Łotwa może skorzystać z
Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
Nieodpowiednie finansowanie publiczne badań naukowych i innowacji oraz fragmentaryczny
charakter systemu badań naukowych i innowacji prowadzą do niezadowalających wyników w
dziedzinie badań naukowych oraz osłabiają konkurencyjność. Łotwa charakteryzuje się
wysokim wskaźnikiem ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz wysokim poziomem
nierówności społecznych. Należy podjąć więcej działań, aby podnieść atrakcyjność
kształcenia zawodowego wśród osób młodych. Należy poprawić jakość systemu opieki
zdrowotnej i zwiększyć dostęp do niego, a także zwiększyć efektywność energetyczną w
transporcie, budynkach i systemach ogrzewania. Inwestycje z wykorzystaniem europejskich
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych będą wsparciem dla wdrożenia w tych obszarach
zaleceń dotyczących polityki sformułowanych w kontekście europejskiego semestru.
Główne priorytety i wyniki
Wsparcie z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych przeznaczono na badania
i rozwój technologiczny oraz innowacje, umożliwiając państwu osiągnięcie jego celu
krajowego zakładającego inwestycje w badania i rozwój technologiczny na poziomie 1,5 %
PKB (0,66 % w 2012 r.), zwiększenie udziału innowacyjnych MŚP do 40 % (z 29,9 % w
2010 r.) oraz wyeliminowanie uchybień w jego systemie innowacji, jak również ułatwienie
współpracy między przedsiębiorstwami, instytucjami naukowymi i kształcenia, co przyczyni
się do wzmocnienia potencjału innowacji.
Zapewnienie dostępu do szybkich sieci szerokopasmowych w co najmniej 80 % gospodarstw
domowych i rozwój usług online umożliwi promowanie rozwoju społeczeństwa
informacyjnego. Na obszarach wiejskich wprowadzone zostaną sieci szerokopasmowe o
szybkości co najmniej 30 Mb/s w celu zmniejszenia przepaści cyfrowej.
Inwestycje w MŚP, w tym w sektorze rolnictwa i rybołówstwa, o wartości 762 mln EUR mają
na celu zwiększenie ich konkurencyjności i innowacyjności poprzez wspieranie nowych
przedsiębiorstw, promowanie inwestycji sektora prywatnego i utworzenie co najmniej 1 800
nowych miejsc pracy. Główne działania objęte wsparciem będą dotyczyły zdolności
wywozowych MŚP, dostępu do finansowania, dopasowania umiejętności pracowników do
potrzeb rynku pracy, zwiększania konkurencyjności i wspierania nowych przedsiębiorstw.
Blisko 4,5 % rolników otrzyma wsparcie na modernizację i restrukturyzację swoich
gospodarstw rolnych, a wzrost finansowania przyczyni się do przyciągnięcia większej liczby
młodych rolników do tego sektora. Wsparcie zostanie również przeznaczone na poprawę
konkurencyjności i wydajności sektora akwakultury. Oczekuje się, że działania podjęte w tym
zakresie spowodują trzykrotny wzrost produkcji oraz przyczynią się do wzrostu zaopatrzenia
w żywność i zatrudnienia. Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne zostaną
przeznaczone na zwiększenie zdolności instytucjonalnych administracji publicznej oraz
poprawę skuteczności sądownictwa.
W ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych zapewnione zostanie
wsparcie na rzecz przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach, co
umożliwi Łotwie osiągnięcie jej celu krajowego w ramach strategii „Europa 2020”, zgodnie z
którym 40 % energii będzie pochodzić ze źródeł odnawialnych (35,8 % w 2012 r.). Fundusze
zostaną przeznaczone głównie na efektywność energetyczną w pomieszczeniach
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mieszkalnych i komercyjnych, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w systemach
ciepłowniczych oraz transport niskoemisyjny.
Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne zostaną przydzielone na zrównoważone
wykorzystanie zasobów naturalnych i przystosowanie się do zmiany klimatu.
Wspomniane inwestycje przyczynią się do złagodzenia ryzyka wywołanego zmianą klimatu,
głównie dzięki ograniczaniu erozji obszarów przybrzeżnych i zapobieganiu powodziom.
Podjęte zostaną środki mające na celu zwiększenie ilości odpadów poddawanych
recyklingowi o 423 120 ton rocznie oraz przebudowę sieci kanalizacyjnych niespełniających
wymogów jakości. Łącznie 1,3 mln mieszkańców zostanie podłączonych do centralnej sieci
gospodarowania ściekami. Dofinansowanie zostanie przeznaczone także na ochronę i
wzmacnianie ekosystemów związanych z działalnością rolną i leśną oraz akwakulturą, w
ramach której świadczy się usługi w zakresie ochrony środowiska. Wsparciem objęty zostanie
także cel wspólnej polityki rybołówstwa polegający na ochronie żywych zasobów morza.
Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne zostaną wykorzystane w celu rozwijania
zrównoważonej i skutecznej infrastruktury transportowej. Priorytetem będzie
infrastruktura kolejowa i drogowa w ramach TEN-T, łączenie obszarów miejskich z sieciami
TEN-T oraz przebudowa dróg regionalnych. Będzie się to wiązało z przebudową i renowacją
998 km linii kolejowych i 574 km dróg (345 km w ramach sieci TEN-T).
Działania mające na celu pobudzanie zatrudnienia i zwiększenie mobilności siły roboczej
umożliwią 22 950 obecnie bezrobotnym osobom znalezienie pracy. Ponad 11 000 młodych
osób niekształcących się, nieszkolących się ani niepracujących otrzyma ofertę zatrudnienia,
miejsce w ramach kształcenia ustawicznego lub ofertę przyuczenia do zawodu lub stażu.
Fundusze zostaną zainwestowane w kształcenie, umiejętności i uczenie się przez całe
życie. Reforma szkolnictwa wyższego będzie się wiązać z utworzeniem krajowej agencji
akredytacyjnej, udzieleniem akredytacji dla 80 nowych programów nauczania,
wprowadzeniem zarządzania opartego na wynikach w 20 instytucjach szkolnictwa wyższego
oraz modernizacją środowiska nauczania. Kształcenie i szkolenie zawodowe zostaną
ulepszone dzięki większemu wykorzystaniu możliwości uczenia się poprzez praktykę w
miejscu pracy. Umożliwi to 70-80 % studentów otrzymanie wsparcia w celu uzyskania
kwalifikacji zawodowych lub kwalifikacji innego rodzaju. Podniesione zostaną kwalifikacje 4
500 pracowników instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego oraz zmodernizowane
zostanie 70-80 % instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego. Rolnicy i właściciele
przedsiębiorstw rolniczych i leśniczych odbędą szkolenia w celu poszerzenia swojej wiedzy
dotyczącej wydajnej produkcji i przyjaznego dla klimatu zarządzania zasobami. Promowana
będzie współpraca z naukowcami.
Działania opracowane w celu zwiększania włączenia społecznego i przeciwdziałania
ubóstwu ułatwią znalezienie pracy blisko 4 000 osób bezrobotnych znajdujących się w
niekorzystnej sytuacji. Wspierane będzie przejście na opiekę środowiskową nad dziećmi i
dorosłymi z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną, a także promowane będzie
zapewnienie lepszego dostępu do opieki zdrowotnej całemu społeczeństwu Łotwy.
Wykorzystanie instrumentów finansowych i instrumentów terytorialnych
Udostępnione zostaną instrumenty finansowe o wartości 185 mln EUR w celu wspierania
przedsiębiorstw i finansowania działań na rzecz efektywności energetycznej. Pożyczki,
gwarancje i instrumenty kapitałowe będą głównie wykorzystywane do wsparcia MŚP i
efektywności energetycznej w budynkach.
Zrównoważony rozwój obszarów miejskich będzie promowany za pośrednictwem
zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Lokalne partnerstwa staną się bardziej aktywne
dzięki rozwojowi lokalnemu kierowanemu przez społeczność; w ramach tego rozwoju
projekty prowadzone przez 34 lokalne grupy działania na całej Łotwie otrzymają
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finansowanie.
Na terytoriach istotnych dla sektora rybołówstwa wdrożone zostaną działania skupiające się
na zrównoważonym rozwoju regionów rybołówstwa dzięki zastosowaniu podejścia opartego
na wielu funduszach.
Kluczowe informacje
Polityka spójności (EFS, EFRR, FS,
YEI)
Liczba programów
Dostępne
fundusze
(EUR)

EFRROW

EFMR

EWT

1

1

1

4 418 233 214

1 075 603 782

139 833 742

6
20

577 852 961

2. Warunki wstępne efektywnego i skutecznego korzystania z europejskich funduszy
strukturalnych i inwestycyjnych
Opracowanie ram strategicznych dla strategii badań naukowych i innowacji w zakresie
inteligentnej specjalizacji, rozwiązanie problemu przedwczesnego kończenia nauki oraz
ulepszenie polityki ochrony środowiska stanowiły najistotniejsze warunki wstępne, których
nie spełniono w ramach umowy partnerstwa, w związku z czym uzgodniono przyjęcie
programów i plany działania w celu spełnienia tych warunków przed końcem 2016 r.
Zasugerowano dodanie, że zidentyfikowanie potrzeb w obszarze opieki zdrowotnej powinno
stanowić podstawę każdej decyzji dotyczącej inwestycji infrastrukturalnych (jak w przypadku
innych państw, takich jak Rumunia czy Polska).
3. Zarządzanie europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi
Utworzono punkt kompleksowej obsługi ds. zawierania umów, a wsparcie dla prac wspólnego
komitetu monitorującego EFS, EFRR i Fundusz Spójności wspierają podkomitety
tematyczne. Komitetami monitorującymi EFRROW i EFMR zarządza Ministerstwo
Rolnictwa.
4. Uproszczenia dla beneficjentów
Beneficjenci odniosą korzyści dzięki uproszczonej strukturze instytucjonalnej, ujednoliconym
normom, możliwości szerszego korzystania z administracji elektronicznej, elektronicznemu
systemowi zamówień oraz szerszemu zastosowaniu uproszczonych opcji kosztów.

Jest to suma całkowitej kwoty finansowania UE przeznaczonej na realizację programów w ramach Europejskiej współpracy terytorialnej
(EWT), w których uczestniczy Łotwa.
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1. Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne na Litwie
Wyzwania gospodarcze i społeczne w kontekście europejskich funduszy strukturalnych i
inwestycyjnych
Gospodarka Litwy wykazała nadzwyczajną zdolność odzyskania konkurencyjności po
kryzysie. Stanowiło to wsparcie dla silnego wzrostu w ostatnich latach. Aby zapewnić
zrównoważony wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu w dłuższej perspektywie, państwo
to będzie jednak musiało rozwiązać wiele problemów.
Pierwszy z nich odnosi się do zdolności przesuwania się w górę łańcucha wartości dodanej.
Litewski rynek pracy hamują ograniczenia w zakresie kapitału ludzkiego i podaży
umiejętności. Liczba ludności w wieku produkcyjnym gwałtownie spada, a współczynnik
aktywności zawodowej pozostaje stosunkowo niski. Istnieje duże ryzyko, że niedobór
wykwalifikowanej siły roboczej może się z czasem pogłębiać. Odsetek osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pozostaje wysoki, a nierówności pogłębiają się.
Poziom inwestycji sektora prywatnego, w szczególności w badania naukowe i innowacje, jest
niski, co może hamować długofalowy wzrost. Litwa musi kontynuować prace nad poprawą
bezpieczeństwa dostaw energii i zwiększaniem konkurencji na swoim rynku energii.
Energochłonność na Litwie jest wysoka, co czyni ją jednym z najmniej energooszczędnych
państw UE. W analizie krajowych celów strategii „Europa 2020” wykazano istotne różnice w
zakresie rosnących wydatków na badania naukowe i innowacje, zwiększania umiejętności
przystosowania zawodowego oraz realizacji celów dotyczących energii. Braki te
odzwierciedlono w zaleceniach dotyczących polityki sformułowanych w kontekście
europejskiego semestru.
Główne priorytety i wyniki
Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne przyczynią się do poprawy innowacyjności
i konkurencyjności gospodarki oraz do zacieśniania związków między badaniami
naukowymi i innowacjami a polityką przemysłową. Oczekuje się, że do 2023 r. wydatki na
badania i rozwój ponoszone na jednego mieszkańca w sektorze przedsiębiorstw osiągną
poziom 60,7 EUR (24,1 EUR w 2011 r.). Wynik ten zostanie osiągnięty poprzez wzmacnianie
systemów badań naukowych i innowacji w przedsiębiorstwach oraz promowanie transferu
wiedzy w zakresie badań i rozwoju między środowiskiem akademickim a biznesowym.
Wsparcie na rzecz MŚP oraz gospodarstw rolnych, akwakultury i rybnych w wysokości
1,2 mld EUR zostanie wykorzystane, aby pomóc w podniesieniu liczby przedsiębiorstw na 1
000 mieszkańców z 39 w 2013 r. do 48 w 2023 r. oraz poziomu wydajności i wartości
dodanej do 17 726 EUR na pracownika rocznie (12 432 EUR w 2013 r.). Przyczyni się ono
również do modernizacji i poprawy wyników gospodarczych blisko 8 000 małych i średnich
gospodarstw rolnych oraz do finansowania kosztów rozpoczęcia działalności przez ponad 1
100 młodych rolników. Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne zostaną również
wykorzystane w celu poprawy otoczenia biznesowego poprzez ułatwienie zakładania
przedsiębiorstw, zwiększenie dostępu MŚP do finansowania oraz świadczenie indywidualnie
dopasowanych usług.
Dzięki europejskim funduszom strukturalnym i inwestycyjnym prowadzone będą działania na
rzecz ograniczenia bezrobocia, poprawy jakości kształcenia i szkolenia oraz zapewnienia
lepszego zaspokajania potrzeb rynku pracy poprzez podnoszenie poziomu kwalifikacji i
umiejętności aktywnych pracowników oraz zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki.
Łącznie 55 000 osób bezrobotnych weźmie udział w programach opracowanych w celu
ułatwienia im powrotu na otwarty rynek pracy. EFS przyczyni się do utworzenia 1 800
nowych miejsc pracy w nowych przedsiębiorstwach, a w jego ramach wspierany będzie
udział 5 000 osób niepełnosprawnych w profesjonalnych programach rehabilitacji. W
rezultacie oczekuje się, że wskaźnik zatrudnienia w przypadku ludności aktywnej zawodowo
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(w wieku 20–64 lat) osiągnie 72,8 % w 2023 r. (69,9 % w 2013 r.). Odsetek osób z wyższym
wykształceniem jest już na dobrym poziomie, obniżył się również odsetek osób
przedwcześnie kończących naukę, europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne zostaną
zatem przeznaczone na poprawę jakości kształcenia i jego znaczenia na rynku pracy oraz na
lepsze dostosowanie podaży umiejętności do popytu. Wspomniane fundusze przyczynią się
do wzrostu udziału osób dorosłych w uczeniu się przez całe życie z 5,7 % w 2013 r. do 8 % w
2017 r. Ponad 60 000 osób pracujących w rolnictwie i leśnictwie odbędzie szkolenia w celu
podniesienia konkurencyjności tych sektorów.
Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne zostaną również wykorzystane, aby ułatwić
obniżenie poziomu ubóstwa i zwiększenie włączenia społecznego. Inwestycje pomogą
zwłaszcza osobom najbardziej odsuniętym od rynku pracy, aby ponownie zdobyli
zatrudnienie, a także przyczynią się do zwiększenia współczynnika aktywności zawodowej
pracowników starszych oraz do zwiększenia dostępu do usług opieki socjalnej i zdrowotnej
oraz poprawy ich jakości. Środki te posłużą również obniżeniu liczby osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym o 100 000 do 2020 r.
Na energię i zmianę klimatu zostaną przydzielone środki w wysokości 1,4 mld EUR.
Finansowane środki przyczynią się do redukcji emisji gazów cieplarnianych o 600 000 ton
ekwiwalentu dwutlenku węgla rocznie. Oczekuje się, że do 2023 r. zużycie energii końcowej
w sektorach usług i gospodarstw domowych spadnie o 7,56 GWh, a energochłonność w
przemyśle zmniejszy się do 1,778 MWh/EUR (z 2,592 MWh/EUR w 2012 r.). Inwestycje w
infrastrukturę energetyczną posłużą wzmocnieniu integracji w ramach unijnego
wewnętrznego rynku energii.
Inwestycje o wartości 1 mld EUR przeznaczone na sektor transportu przyczynią się do
rozwoju sieci TEN-T i dzięki nim zwiększona zostanie ich dostępność. Przydział ten
umożliwi budowę i renowację 300 km dróg i 70 km linii kolejowych, a dzięki niemu
zmniejszy się także liczba wypadków i zwiększy liczba połączeń między różnymi rodzajami
transportu.
Na środki ochrony środowiska oraz na poprawę zasobooszczędności przeznaczone zostaną
inwestycje o wartości 0,9 mld EUR. Odsetek odpadów komunalnych na składowiskach
odpadów znacznie spadnie (z 78 % w 2011 r. do 35 % w 2023 r.). Fundusze zostaną
wykorzystane na wspieranie ekologicznych i przyjaznych dla klimatu praktyk
gospodarowania gruntami, w tym rolnictwa ekologicznego, na 11 % gruntów rolnych oraz na
rozwój zrównoważonego leśnictwa, co przyczyni się do ochrony różnorodności biologicznej.
Zrównoważone metody będą szerzej wykorzystywane w rybołówstwie i akwakulturze, co
przyniesie poprawę ekosystemów morskich i różnorodności biologicznej wód, zgodnie z
nową wspólną polityką rybołówstwa. W 2023 r. ilość przypadkowych połowów zmniejszy się
o 43 tony, a poziom produkcji w sektorze akwakultury ekologicznej sięgnie 2 000 ton.
Wykorzystanie instrumentów finansowych i instrumentów terytorialnych
Oczekuje się, że dzięki instrumentom finansowym udostępnione zostaną środki finansowe o
wartości ponad 700 mln EUR, które zostaną przeznaczone przede wszystkim na efektywność
energetyczną, MŚP i samozatrudnienie. Stanowi to wzrost o ponad 50 % w porównaniu z
okresem programowania 2007–2013.
Wdrożone programy zapewnią, aby dostępne instrumenty terytorialne były
wykorzystywane w celu osiągnięcia pełnych korzyści. Władze miejskie będą odpowiedzialne
za zarządzanie inwestycjami o wartości 210 mln EUR, które mają zostać przydzielone
głównie na zrównoważony rozwój obszarów miejskich oraz rewitalizację gospodarczą i
społeczną. Wdrożenie strategii rozwoju lokalnego o wartości około 100 mln EUR na
wszystkich obszarach wiejskich i przybrzeżnych oraz na niektórych obszarach miejskich,
wzmocni partnerstwa lokalne.
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Kluczowe informacje

Liczba programów
Dostępne
fundusze
(EUR)

Polityka spójności (EFS, EFRR, FS,
YEI)
1 (krajowe)
6 709 396 130

EFRROW

EFMR

EWT

1

1

6

1 613 088 240

63 432 222

555 079 00821

2. Warunki wstępne efektywnego i skutecznego korzystania z europejskich funduszy
strukturalnych i inwestycyjnych
Zgodnie z uzgodnionymi planami działania Litwa przyjęła wymagane strategie i inne polityki
oraz spełniła wszystkie warunki wstępne.
3. Zarządzanie europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi
EFRR, EFS i Fundusz Spójności są częścią jednego programu zarządzanego przez
Ministerstwo Finansów. EFRROW i EFMR mają oddzielne programy, jednak obydwoma
zarządza Ministerstwo Rolnictwa. Instytucje zarządzające są członkami komitetów
monitorujących siebie nawzajem, zapewniając w ten sposób ścisłe skoordynowanie
europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. W celu zmaksymalizowania korzyści
uzyskanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych wykorzystany zostanie
szereg dodatkowych unijnych (Horyzont 2020) i krajowych instrumentów polityki.
4. Uproszczenia dla beneficjentów
Litwa przewiduje uproszczenie procedur w odniesieniu do wszystkich europejskich funduszy
strukturalnych i inwestycyjnych w celu większego wykorzystania uproszczonych opcji
kosztów oraz usprawnienie systemów IT udostępnionych beneficjentom (np. poprzez
utworzenie jednego punktu dostępu, podniesienie jakości informacji i udostępnienie
formularzy internetowych).

Jest to suma całkowitej kwoty finansowania UE przeznaczonej na realizację programów w ramach Europejskiej współpracy terytorialnej
(EWT), w których uczestniczy Litwa.
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1. Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne w Luksemburgu
Wyzwania gospodarcze i społeczne w kontekście europejskich funduszy strukturalnych i
inwestycyjnych
Pomimo że gospodarka Luksemburga osiąga ogólnie dobre wyniki, wzrost gospodarczy wciąż
nie osiągnął poziomu sprzed kryzysu. Do głównych obszarów dotkniętych problemami, które
należy rozwiązać, zaliczają się długotrwała stabilność finansów publicznych, wydajność
pracy i konkurencyjność kosztów (które ostatnio znalazły się w stagnacji), zatrudnienie i
spójność społeczna. Konieczne jest również podjęcie istotnych wysiłków w celu rozwijania
gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej, w tym poprzez opracowanie polityk mających
wpływ na sektor energetyczny.
Główny czynnik wzrostu i siła tego sektora pozwoliły Luksemburgowi na stworzenie i
utrzymanie szczodrego państwa dobrobytu bez narażania finansów publicznych. Jednocześnie
gospodarka stała się jednak w wysokim stopniu zależna od tego sektora. Luksemburg musi
zatem dokonać dywersyfikacji i znaleźć alternatywne źródła wzrostu.
Luksemburski rynek pracy funkcjonuje prawidłowo, a odsetek osób z wyższym
wykształceniem jest wysoki. Wskaźnik zatrudnienia wśród pracowników starszych, kobiet i
nisko wykwalifikowanych osób młodych utrzymuje się jednak na stosunkowo niskim
poziomie (poziom bezrobocia młodzieży wynosi 21,2 %). Czynniki zniechęcające do pracy
wynikają z systemu „wspólnego opodatkowania” i z konstrukcji systemu świadczeń
społecznych. Należy również zwrócić uwagę, iż rośnie wskaźnik zagrożenia ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym wśród dzieci, gospodarstw domowych prowadzonych przez osoby
samotnie wychowujące dzieci i migrantów, mimo iż obecnie jest on bardzo niski.
Luksemburg poczynił niewielkie postępy w zakresie wzmacniania kształcenia i szkolenia
zawodowego i nie odnotował żadnych osiągnięć pod względem ogólnej reformy kształcenia
średniego.
Zgodnie z najnowszymi prognozami Luksemburg nie znajduje się obecnie na dobrej drodze
do osiągnięcia celu w zakresie zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych wyznaczonego w
strategii „Europa 2020”. Zanieczyszczenia spowodowane działalnością rolniczą wywierają
również istotny wpływ na jakość wody. Luksemburg nie powinien zwlekać z podjęciem
działań koniecznych do usprawnienia technik nawożenia organicznego w celu ograniczenia
ich szkodliwego wpływu na środowisko i zwiększenia ich skuteczności. Ponadto, chociaż
Luksemburg zobowiązał się do przeciwdziałania procesowi utraty różnorodności biologicznej
do 2020 r., osiągnięcie tego celu wymaga podjęcia pilnych działań.
Główne priorytety i wyniki
Biorąc pod uwagę stosunkowo skromną kwotę środków z europejskich funduszy
strukturalnych i inwestycyjnych, jaką dysponuje Luksemburg, programy muszą koncentrować
się na określonych aspektach wymienionych powyżej problemów. Zwiększenie inwestycji w
badania i rozwój ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia większej dywersyfikacji
gospodarczej. Dlatego też współpraca między krajowym ośrodkiem badań naukowych a
Uniwersytetem Luksemburskim zostanie zacieśniona, aby zwiększyć liczbę MŚP
prowadzących działalność badawczą o 300. Działania podejmowane w obszarze rolnictwa
przyczynią się do poprawy konkurencyjności dzięki promowaniu przedsiębiorczości,
ułatwieniu restrukturyzacji przedsiębiorstw i ożywieniu sektora. Oczekuje się, że środki
przydzielone z EFRROW w kwocie 30 mln EUR zostaną wykorzystane do wspierania
inwestycji w modernizację infrastruktury, restrukturyzację przedsiębiorstw i wdrażanie
innowacyjnych technik w ok. 21 % gospodarstw rolnych, przy czym 7 % gospodarstw
rolnych zostanie objętych planem rozwoju działalności młodych rolników wspieranym ze
środków EEFRROW.
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Środki z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych zostaną również
wykorzystane do rozwiązania problemów związanych z bezrobociem i wykluczeniem
społecznym. Środki te będą wykorzystywane w celu wspierania działań na rzecz zwiększania
kwalifikacji i umiejętności osób młodych i osób poszukujących pracy (uwzględniając osoby
wywodzące się ze środowisk migrantów) oraz w celu zapewnienia lepszego skorelowania
podaży z popytem na rynku pracy. Fundusze przyczynią się do rozszerzenia zakresu i
poprawy funkcjonowania gwarancji dla młodzieży oraz zapewnienia równego dostępu do
uczenia się przez całe życie. W ramach działań prowadzonych w tym obszarze środki z EFS
zostaną wykorzystane do pokrycia kosztów działań mających na celu zorganizowanie szkoleń
dla 15 000 osób, zapewnienie tym osobom możliwości podnoszenia swoich kwalifikacji oraz
udzielanie im pomocy w znalezieniu pracy.
Aby zapewnić ochronę środowiska i promować zasobooszczędność, na działania w obszarze
ochrony środowiska i promowania zasobooszczędności przeznaczono budżet w wysokości 62
mln EUR. Środki te zostaną wykorzystane do pokrycia części kosztów związanych z
działaniami na rzecz restytucji, ochrony i wzmocnienia ekosystemów, które ucierpiały
wskutek działalności rolniczej. W umowach o zarządzanie zawartych w odniesieniu do 90 %
wykorzystywanej powierzchni użytków rolnych należy ustanowić obowiązek wdrożenia
praktyk zarządczych zapewniających wsparcie na rzecz różnorodności biologicznej i
przyczyniających się do ochrony obszarów naturalnych. Ponadto w umowach o zarządzanie
zawartych w odniesieniu do 28 % tych użytków rolnych należy ustanowić obowiązek
wdrożenia praktyk zarządczych przyczyniających się do poprawy jakości wody. Fundusze
pochodzące z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych zostaną również
wykorzystane do wsparcia przechodzenia na zasobooszczędną gospodarkę niskoemisyjną,
w szczególności poprzez realizowanie inwestycji w efektywność energetyczną i energię ze
źródeł odnawialnych oraz inwestycji na rzecz zwiększenia zrównoważonego charakteru
rodzajów transportu miejskiego. Szacuje się, że do 2020 r. zużycie energii w budynkach
zostanie ograniczone o 20 %. Przewiduje się również, że poziom wykorzystania
odnawialnych źródeł energii zwiększy się z 2,9 % w 2014 r. do 11 % w 2020 r., a roczna
wielkość emisji gazów cieplarnianych obniży się do 2020 r. o 15 000 ton ekwiwalentu
dwutlenku węgla.
Wykorzystanie instrumentów finansowych i instrumentów terytorialnych
Luksemburg nie zamierza korzystać z instrumentów finansowych z uwagi na ograniczony
poziom finansowania.
Strategie opracowywane przez lokalne grupy działania przyniosą korzyści 30 % ludności
wiejskiej. Programy zintegrowanych inwestycji terytorialnych (na realizację których
przeznacza się 6 % środków z EFRR) będą obejmowały środki służące zapewnieniu
zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich.
Kluczowe informacje
Liczba programów
Dostępne
fundusze
(EUR)

Polityka spójności (EFS, EFRR)
2 krajowy

EFRROW
1

EFMR
nie dotyczy

39 558 626

100 574 600

nie dotyczy

EWT
2
535 936 98822

2. Warunki wstępne efektywnego i skutecznego korzystania z europejskich funduszy
strukturalnych i inwestycyjnych

Jest to suma całkowitej kwoty finansowania UE przeznaczonej na realizację programów w ramach Europejskiej współpracy terytorialnej
(EWT), w których uczestniczy Luksemburg.
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Warunki wstępne dotyczące strategii inteligentnej specjalizacji nie zostały jeszcze w pełni
spełnione. Rząd nie przyjął jeszcze strategii inteligentnej specjalizacji w zakresie badań
naukowych i innowacji.
3. Zarządzanie europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi
Powołano komitet konsultacyjny, w którego skład weszły instytucje zarządzające wszystkich
europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Zadaniem komitetu jest
koordynowanie procesu opracowywania strategii i priorytetów dla każdego funduszu, aby
zapewnić wzajemne uzupełnianie się programów oraz przygotować umowy partnerstwa i
przeprowadzić negocjacje dotyczące ich treści.
4. Uproszczenia dla beneficjentów
Systemy wymiany informacji są ulepszane, a stopień wykorzystania ICT ustawicznie się
zwiększa. Baza danych systemu informacji geograficznej i strona internetowa geoportalu,
która zapewnia możliwość uzyskania bezpośredniego dostępu do danych na temat lokalizacji
chronionych obszarów lądowych lub wodnych, zostaną rozszerzone o informacje dotyczące
wszystkich aspektów ukształtowania terenu i elementów strukturalnych. Przedmiotowa
aktualizacja, która ma zostać przeprowadzona w 2015 r., powinna być bardzo przydatna dla
beneficjentów.
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1. Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne na Malcie
Wyzwania gospodarcze i społeczne w kontekście europejskich funduszy strukturalnych i
inwestycyjnych
W okresie kryzysu gospodarka Malty i jej rynek pracy funkcjonowały prawidłowo. W latach
2011–2014 średni wzrost realnego PKB przekraczał 2,7 % i był napędzany silnym popytem
krajowym, turystyką oraz eksportem towarów i usług. Mimo pełnego wyzwań otoczenia
zewnętrznego Malta utrzymała dodatni bilans handlowy; ponadto udało jej się zwiększyć
zatrudnienie i utrzymać bezrobocie na niskim poziomie (poniżej 6 % w 2014 r.).
Konkurencyjność zewnętrzna sektora produkcji jest jednak ograniczana przez szereg
czynników, m.in. słabości strukturalne w otoczeniu biznesowym, niski poziom nakładów na
badania naukowe i innowacje, wysoki poziom uzależnienia od zewnętrznych źródeł energii
oraz podatność na oddziaływanie czynników zewnętrznych. Wymienione czynniki stanowią
również poważne zagrożenie dla długoterminowej stabilności oraz dla jakości życia. Poziom
spójności społecznej na Malcie nie idzie w parze z jej dobrymi wynikami gospodarczymi.
Współczynnik aktywności zawodowej utrzymuje się na niskim poziomie, co świadczy o
niewykorzystanym potencjale gospodarki oraz o konieczności lepszego dostosowania
systemu kształcenia i szkolenia do wymogów rynku pracy. Powyższe kwestie zostały
uwzględnione w zaleceniach dotyczących polityki sformułowanych w kontekście
europejskiego semestru i zwrócono na nie szczególną uwagę przy przydzielaniu środków z
europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.
Główne priorytety i wyniki
Aby zwiększyć konkurencyjność poprzez wspieranie innowacji i zapewnienie otoczenia
sprzyjającego prowadzeniu działalności gospodarczej, Malta będzie dążyć do: a)
zwiększenia zdolności w zakresie badań, rozwoju i innowacji poprzez realizowanie
inwestycji w infrastrukturę publiczną i ośrodki badawcze; b) stymulowania inwestycji
biznesowych oraz zachęcania przedsiębiorstw oraz podmiotów z sektora badań naukowych i
edukacji do prowadzenia współpracy; oraz c) ulepszania i opracowywania nowych produktów
i aplikacji ICT, m.in. w celu poprawy wydajności usług publicznych. Za szczególnie istotne
cele w tym obszarze polityki należy uznać tworzenie zachęt służących zwiększeniu
przedsiębiorczości, dążenie do poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw oraz
zapewnienie wsparcia na rzecz rozwoju przedsiębiorstw. Ze wsparcia będą mogły skorzystać
m.in. przedsiębiorstwa prowadzące działalność w sektorach rolnictwa i rybołówstwa.
Działania finansowane ze środków EFMR mają na celu w szczególności przyczynienie się do
poprawy zasobooszczędności oraz stabilności gospodarczej w sektorze rybołówstwa i
akwakultury. Na działania w tym obszarze priorytetowym przeznaczonych zostanie nawet
190 mln EUR, tj. 23 % łącznej kwoty środków z europejskich funduszy strukturalnych i
inwestycyjnych, jakimi dysponuje Malta.
Fundusze ułatwią Malcie osiągnięcie celu wyznaczonego w strategii „Europa 2020”
polegającego na zwiększeniu odsetka PKB przeznaczanego na badania naukowe i
innowacje z 0,72 % do 2 %. Wśród innych rezultatów, które planuje się uzyskać w tym
obszarze, należy wymienić wzrost nakładów na badania naukowe i innowacje na obszarach
wskazanych w strategii inteligentnej specjalizacji, uwzględniając sektor rolnictwa, poprawę
jakości i efektywności usług administracji elektronicznej dla przedsiębiorstw i osób
fizycznych, zmniejszenie obciążeń administracyjnych nakładanych na przedsiębiorstwa oraz
zwiększenie ogólnego wkładu MŚP w działania na rzecz konkurencyjności i zatrudnienia, w
tym w sektorze rolnictwa i rybołówstwa/akwakultury.
Aby wykształcić i utrzymać przyjazną środowisku i zasobooszczędną gospodarkę, Malta
będzie dążyła do wspierania inwestycji publicznych i sektora prywatnego w energię ze
źródeł odnawialnych i w efektywność energetyczną, a także do wspierania inwestycji w
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sektorze rolnictwa oraz w sektorze wody i odpadów. Malta będzie podejmowała również
działania na rzecz zachowania zasobów naturalnych, zachowania i ochrony dziedzictwa
przyrodniczego i kulturowego, przywrócenia różnorodności biologicznej, poprawy stanu
środowiska miejskiego oraz wsparcia multimodalnych i niskoemisyjnych systemów
transportu i infrastruktury transportowej. Wymienione działania powinny ułatwić Malcie
spełnienie wymagań przewidzianych w dorobku prawnym UE. Na działania w tym obszarze
priorytetowym przeznaczonych zostanie 51 % środków z europejskich funduszy
strukturalnych i inwestycyjnych, jakimi dysponuje Malta. Podjęcie działań objętych
finansowaniem zapewni Malcie możliwość osiągnięcia ustanowionych w strategii „Europa
2020” celów w zakresie zmniejszania emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia stopnia
wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych (do 10 % całkowitego zużycia energii) oraz
poprawy efektywności energetycznej. Do innych oczekiwanych rezultatów należą poprawa
jakości gleby i wody, również w sektorze rolnictwa, poprawa recyklingu odpadów i
zrównoważone gospodarowanie odpadami, lepsza ochrona różnorodności biologicznej,
dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz środowiska miejskiego, a także zwiększenie
efektywności i zrównoważonego charakteru sektora transportu.
Aby tworzyć nowe możliwości zatrudnienia poprzez inwestowanie w kapitał ludzki i dążenie
do poprawy zdrowia i dobrostanu pracowników, Malta będzie wspierała zrównoważone
wysokiej jakości zatrudnienie oraz kształcenie i szkolenie zawodowe, dążyła do zwiększenia
włączenia społecznego, przeciwdziałała ubóstwu i dyskryminacji oraz dążyła do zwiększenia
zdolności instytucji rządowych i sądownictwa. Środki z europejskich funduszy strukturalnych
i inwestycyjnych zostaną wykorzystane do zapewnienia wsparcia ponad 5 700 osobom w
obszarze zatrudnienia, ponad 24 000 osób w obszarze kształcenia i szkolenia oraz ponad 8
500 osobom biorącym udziału w projektach na rzecz włączenia społecznego. Dzięki podjęciu
tych działań Malta będzie mogła zrealizować cele wyznaczone w strategii „Europa 2020”
(zwiększenie wskaźnika zatrudnienia do 70 % oraz odsetka osób z wykształceniem wyższym
do 33 %, zmniejszenie odsetka osób przedwcześnie kończących naukę z 33,5 % do 10 % oraz
wydobycie około 6 560 osób z grupy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym).
Wykorzystanie instrumentów finansowych i instrumentów terytorialnych
Kwota funduszy przeznaczonych na instrumenty finansowe zwiększy się ponad trzykrotnie
w porównaniu z latami 2007–2013 do 34 mln EUR. Malta przeznacza 15 mln EUR na
inicjatywę na rzecz MŚP.
Malta przeznaczyła 5,2 % przydzielonych jej środków z EFRR na działania w obszarze
zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich (koncentrując się w szczególności na ochronie
dóbr kulturalnych i historycznych stanowiących własność państwa), na działania służące
zwiększaniu możliwości zatrudnienia na obszarach charakteryzujących się gorszą sytuacją
społeczną położonych wokół południowej przystani w Valletcie oraz na wsparcie na rzecz
rewitalizacji gospodarczej i społecznej innych społeczności znajdujących się w trudnej
sytuacji na obszarach miejskich i wiejskich.
Kluczowe informacje
Liczba programów
Dostępne
fundusze
(EUR)

Polityka spójności (EFS, EFRR,
FS)
3 (krajowe)
707 989 554

EFRROW
1
97 326 898

EFMR

EWT
1

22 627 422

3
23

486 688 291

Jest to suma całkowitej kwoty finansowania UE przeznaczonej na realizację programów w ramach Europejskiej współpracy terytorialnej
(EWT), w których uczestniczy Malta.
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2. Warunki wstępne efektywnego i skutecznego korzystania z europejskich funduszy
strukturalnych i inwestycyjnych
Pięć spośród 11 tematycznych warunków wstępnych nie zostało jeszcze spełnionych, przy
czym trzy z nich mają kluczowe znaczenie dla programów realizowanych ze środków EFRR i
FS. Warunki te dotyczą: 1) opracowania strategii inteligentnej specjalizacji; 2) realizacji
polityki zwrotu kosztów dla sektora wodnego; oraz 3) opracowania kompleksowego
centralnego planu w obszarze transportu, który będzie uwzględniał obecnie realizowane
zaawansowane projekty. Choć początkowo pięć tematycznych warunków wstępnych
istotnych w kontekście programu EFS nie zostało spełnionych, przyjęto plan działania, dzięki
czemu udało się spełnić te warunki. Obecnie trwa wdrażanie planu działania dotyczącego
warunku wstępnego w zakresie systemu statystycznego. Specyficzny dla EFMR warunek
wstępny dotyczący przekazywania danych w zakresie zdolności połowowej został częściowo
spełniony (opracowano stosowny plan działania). Specyficzne dla EFRROW warunki
wstępne dotyczące zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem, efektywności energetycznej i
efektywności w korzystaniu z zasobów wodnych oraz jakości ICT nie zostały jednak jeszcze
spełnione.
3. Zarządzanie europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi
Ta sama instytucja zarządzająca będzie wdrażała trzy programy finansowane ze środków
EFRR, FS i EFS – będzie to Wydział ds. Planowania i Koordynacji Priorytetów Ministerstwa
do Spraw Europejskich i Realizacji Programu Wyborczego. Wspomniane ministerstwo
zarządza również programami EFRROW i EFMR. Ten scentralizowany system zarządzania
znacznie ułatwia koordynację wdrażania poszczególnych programów.
4. Uproszczenia dla beneficjentów
Potencjalni wnioskodawcy i beneficjenci mogą skorzystać z porad udzielanych przez
pracowników wspólnego punktu informacyjnego, który jest obsługiwany wspólnie przez
Wydział ds. Planowania i Koordynacji Projektów oraz Wydział ds. Funduszy i Programów,
które funkcjonują w ramach Ministerstwa do Spraw Europejskich i Realizacji Programu
Wyborczego. Usługi świadczone przez punkt informacyjny, który funkcjonował już w okresie
programowania 2007–2013, zostaną rozszerzone w taki sposób, by obejmowały wszystkie
europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne. Rozszerzenie zakresu świadczonych usług
służy zagwarantowaniu, by potencjalni wnioskodawcy, beneficjenci i ogół społeczeństwa
mogli komunikować się z instytucjami zarządzającymi bezpośrednio (za pośrednictwem
poczty elektronicznej), dzięki czemu będą mieli możliwość zwrócenia się o udzielenie
informacji dotyczących zagadnień ogólnych i szczegółowych.
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1. Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne w Niderlandach
Wyzwania gospodarcze i społeczne w kontekście europejskich funduszy strukturalnych i
inwestycyjnych
Pomimo ożywienia koniunktury w Niderlandach państwo to w dalszym ciągu musi zmierzyć
się z szeregiem istotnych problemów. Niderlandy muszą nadal podjąć szereg działań, aby
osiągnąć cele w zakresie inwestycji w badania naukowe i innowacje, wykorzystania energii ze
źródeł odnawialnych, wdrażania środków sprzyjających oszczędności energii oraz
zwiększania współczynnika aktywności zawodowej i wskaźnika włączenia społecznego,
wyznaczone w strategii „Europa 2020”. Dotychczasowa intensywność działań powinna zatem
zostać co najmniej utrzymana, o ile niezwiększona. W zaleceniach dotyczących polityki
sformułowanych w kontekście europejskiego semestru zwrócono uwagę na szereg problemów
w tym zakresie. Biorąc pod uwagę fakt, że kwota środków z europejskich funduszy
strukturalnych i inwestycyjnych, jaką dysponują Niderlandy, jest stosunkowo niewielka,
programy realizowane w Niderlandach będą służyły głównie zapewnieniu osiągnięcia przez
Niderlandy celów wyznaczonych w strategii „Europa 2020”.
Główne priorytety i wyniki
Finansowanie z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych przyczyni się do
zwiększenia potencjału w zakresie innowacji w Niderlandach dzięki zapewnieniu możliwości
sfinansowania działań służących stymulowaniu inwestycji biznesowych w badania
naukowe i innowacje. Działania te obejmują strategie w zakresie tworzenia powiązań
między przedsiębiorstwami a instytucjami zajmującymi się badaniami i rozwojem, a także
działania wspierające otwarte innowacje w ramach inteligentnej specjalizacji. W
szczególności wzmocnione zostaną obszary wspólne dla sektorów, zidentyfikowane w
regionalnych strategiach inteligentnej specjalizacji. Na działania w tym obszarze polityki
przeznaczono około 355 mln EUR; oczekuje się, że działania te przyczynią się do
zwiększenia intensywności badań naukowych i innowacji w sektorze MŚP oraz do
przyspieszenia absorpcji innowacji przez MŚP. Celem wspomnianych działań jest
zapewnienie wsparcia 2 900 przedsiębiorstwom, przy czym oczekuje się, że inwestycje
zrealizowane przy wykorzystaniu środków z europejskich funduszy strukturalnych i
inwestycyjnych wygenerują dodatkowe 305 mln EUR w postaci inwestycji sektora
prywatnego w badania naukowe i innowacje. Finansowanie z europejskich funduszy
strukturalnych i inwestycyjnych w wysokości 163 mln EUR zostanie również przeznaczone
na działania na rzecz zwiększania konkurencyjności 2 800 MŚP w sektorze rolnictwa,
rybołówstwa i akwakultury.
Kwota 462 mln EUR pochodząca z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych
zostanie zainwestowana w działania na rzecz promowania aktywnego włączenia i tworzenia
trwałego zatrudnienia wysokiej jakości. Największa część tej kwoty zostanie przeznaczona
na działania na rzecz integracji z rynkiem pracy, których celem jest zapewnienie grupom
wykluczonym możliwości powrotu na rynek pracy, a także na działania w obszarze szkolenia,
przekwalifikowania i doradztwa indywidualnego. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na
działania w obszarze wspierania aktywnego starzenia się siły roboczej w dobrym zdrowiu
oraz dostosowania środowisk i warunków pracy w taki sposób, by pracownicy mogli dłużej
pozostać na rynku pracy. Przewiduje się, że dzięki podjęciu tych działań około 27 500 osób
znajdzie pracę lub odbierze wykształcenie pozwalające im uzyskać odpowiednie kwalifikacje.
Ponadto część tej kwoty zostanie przeznaczona na wsparcie sfinansowania szkoleń dla osób
pracujących w sektorze rolnictwa w celu zwiększania absorpcji innowacji.
Finansowanie z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych przeznaczone na
działania w obszarze polityki ochrony środowiska zostanie wykorzystane głównie na
sfinansowanie działań wspierających sektory rolnictwa, rybołówstwa i akwakultury. Około
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358 mln EUR zostanie zainwestowanych w działania na rzecz restytucji, ochrony i
wzmocnienia ekosystemów, które ucierpiały wskutek działalności rolniczej, w celu poprawy
zrównoważenia środowiskowego sektora rolnictwa oraz promowania działań na rzecz
przystosowania się do zmiany klimatu. W umowach o zarządzanie zawartych w odniesieniu
do 5,9 % wykorzystywanej powierzchni użytków rolnych należy ustanowić obowiązek
wdrożenia praktyk zarządczych zapewniających wsparcie na rzecz różnorodności
biologicznej i przyczyniających się do ochrony obszarów naturalnych. W umowach o
zarządzanie obejmujących kolejne 5,9 % gruntów rolnych należy ustanowić praktyki
zarządcze wspierające działania na rzecz opracowania mechanizmu zrównoważonego
gospodarowania zasobami wodnymi. Fundusze zapewnią również wkład w wysokości 15 mln
EUR na działania w obszarze zapobiegania ryzyku w sektorze rolnictwa poprzez promowanie
wśród rolników ubezpieczeń od wszelkich klęsk żywiołowych spowodowanych warunkami
pogodowymi – działania te będą skierowane do dodatkowej grupy 1 500 rolników. Kwota w
wysokości 76 mln EUR zostanie zainwestowana w innowacje na rzecz poprawy
zrównoważonego charakteru rybołówstwa i akwakultury oraz poprawy stanu ekosystemów
morskich i różnorodności biologicznej wód. Przyczyni się to do poprawy ochrony
środowiska, promowania zasobooszczędności oraz – w szczególności – do ograniczenia
przypadkowych połowów o 25 %.
Niderlandy będą również korzystały z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych
przy przechodzeniu na zasobooszczędną gospodarkę niskoemisyjną. Środki w kwocie 121
mln EUR zostaną zainwestowane w działania bezpośrednio związane z energią ze źródeł
odnawialnych i efektywnością energetyczną. Wśród działań, które mają zostać objęte
finansowaniem, należy wymienić opracowywanie prototypowych innowacyjnych technologii
niskoemisyjnych oraz demonstrowanie i testowanie tych technologii w celu zapewnienia
możliwości ich szerszego zastosowania w przyszłości. Przewiduje się, że około 535 mln EUR
lub 31 % wszystkich środków przydzielonych Niderlandom z europejskich funduszy
strukturalnych i inwestycyjnych zostanie wykorzystane do pokrycia kosztów działań na rzecz
przeciwdziałania zmianie klimatu.
Wykorzystanie instrumentów finansowych i instrumentów terytorialnych
Oczekuje się, że kwota finansowania z europejskich funduszy strukturalnych i
inwestycyjnych przeznaczanych na tworzenie instrumentów finansowych takich jak pożyczki,
gwarancje i fundusze własne wzrośnie do 63 mln EUR w porównaniu z 30 mln EUR w latach
okresie programowania 2007–2013. Środki te zostaną przeznaczone na inwestycje w działania
zwiększające intensywność badań naukowych i innowacji w przedsiębiorstwach oraz w
działania przyczyniające się do poprawy efektywności energetycznej w budynkach.
W ramach funduszy 110 mln EUR zainwestowane zostanie w zrównoważony rozwój
obszarów miejskich w czterech głównych miastach: Amsterdamie, Rotterdamie, Hadze i
Utrechcie. Inwestycje będą przede wszystkim przeznaczone na działania mające na celu
rozwiązanie problemu w zakresie istniejącego niedopasowania podaży i popytu na rynku
pracy oraz zostaną połączone w szerzej zakrojone strategie ukierunkowane na występujące na
niektórych obszarach miejskich wyzwania społeczne, gospodarcze, demograficzne i
środowiskowe. Ponadto rozwój lokalny kierowany przez społeczność przyczyni się do
wzmocnienia partnerstw na szczeblu lokalnym. W szczególności planuje się zainwestowanie
42 mln EUR w strategie rozwoju lokalnego, aby zwiększyć dywersyfikację społecznogospodarczą na obszarach wiejskich. Oczekuje się, że strategie te wywrą wpływ na 65 %
ludności wiejskiej.
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Kluczowe informacje
Liczba programów
Dostępne
fundusze
(EUR)

Polityka spójności (EFS, EFRR)
5 (1 krajowe, 4 regionalnych)
1 014 636 456

EFRROW
1
765 285 360

EFMR

EWT
1

7
24

101 523 244

1 300 772 210

2. Warunki wstępne efektywnego i skutecznego korzystania z europejskich funduszy
strukturalnych i inwestycyjnych
Niderlandy spełniły prawie wszystkie warunki wstępne dotyczące wsparcia z europejskich
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Dwa warunki wstępne, które jak do tej pory
zostały spełnione tylko częściowo, obejmują: 1) tematyczny warunek wstępny dotyczący
promowania racjonalnego pod względem kosztów ulepszenia efektywności końcowego
wykorzystania energii oraz racjonalnej pod względem kosztów inwestycji w efektywność
energetyczną przy stawianiu lub renowacji budynków; oraz 2) ogólny warunek wstępny
dotyczący systemów statystycznych i wskaźników rezultatu. Przyjęto plany działania na rzecz
spełnienia tych warunków wstępnych.
3. Zarządzanie europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi
Liczba realizowanych programów pozostaje taka sama jak w okresie programowania 2007–
2013. System zarządzania realizacją projektów finansowanych ze środków europejskich
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych jest zasadniczo stabilny i niezawodny. Niderlandy
ustanowiły systemy koordynowania procesu monitorowania i oceny działań finansowanych ze
środków europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Opracowywane są
mechanizmy mające zapewnić ścisłe skoordynowanie programu „Horyzont 2020” z
europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi.
4. Uproszczenia dla beneficjentów
Niderlandy zmniejszą obciążenia administracyjne beneficjentów poprzez stosowanie
uproszczonych opcji kosztów, takich jak zryczałtowane stawki kosztów pracy. Usprawnienie
mechanizmów zarządzania europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi przez
internet oraz usprawnienie wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami
zarządzającymi online powinno również przyczynić się do uproszczenia procedur dla
beneficjentów. Władze niderlandzkie badają obecnie możliwość podjęcia dalszych działań,
które mogłyby doprowadzić do uproszczenia istniejących systemów z korzyścią dla
beneficjentów.

Jest to suma całkowitej kwoty finansowania UE przeznaczonej na realizację programów w ramach Europejskiej współpracy terytorialnej
(EWT), w których uczestniczą Niderlandy.
24
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1. Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne w Polsce
Wyzwania gospodarcze i społeczne w kontekście europejskich funduszy strukturalnych i
inwestycyjnych
Choć polska gospodarka dobrze poradziła sobie z kryzysem gospodarczym, w dalszym ciągu
zachodzi konieczność odniesienia się do szeregu istotnych kwestii. Pierwsza z nich dotyczy
zdolności Polski do przesuwania się w górę łańcucha wartości dodanej. Wśród czynników
wywierających niekorzystny wpływ na polski rynek pracy należy wymienić niski
współczynnik aktywności zawodowej i niedopasowanie podaży umiejętności do popytu na
nie. Wąskie gardła w sieciach transportu, sieciach energetycznych i sieciach ICT, a także
niska skuteczność i słaba efektywność egzekwowania prawa przez sądownictwo również
obniżają potencjał wzrostu gospodarczego. Polska opóźnia się z realizacją niektórych
kluczowych celów wyznaczonych w strategii „Europa 2020”, takich jak: zapewnienie wzrostu
wydatków na badania naukowe i innowacje, wspieranie zatrudnienia i dążenie do realizacji
celów w dziedzinie energii. W zaleceniach dotyczących polityki sformułowanych w
kontekście europejskiego semestru odniesiono się do powyższych kwestii. Istotna część
finansowania (dwie trzecie środków przydzielonych z EFS oraz 45 % finansowania z EFRR i
FS jakimi dysponuje Polska) została przeznaczona na działania w tych dwóch obszarach.
Główne priorytety i wyniki
Środki z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych zostaną przydzielone na
poprawę innowacyjności i konkurencyjności gospodarki oraz na wzmocnienie powiązań
między polityką w obszarze badań naukowych i innowacji a polityką przemysłową. Oczekuje
się, że inwestycje opiewające na kwotę 8,4 mld EUR przyczynią się do zwiększenia
prywatnych i publicznych nakładów na badania i rozwój z poziomu 0,9 % PKB do poziomu
1,7 % PKB. Jedną czwartą tej przewidywanej zmiany można przypisać bezpośrednio
europejskim funduszom strukturalnym i inwestycyjnym. Podejmowane działania zapewnią
możliwość aktywnego promowania zwiększania prywatnych nakładów na badania naukowe i
innowacje – celem jest zwiększenie tych nakładów z poziomu 0,3 % PKB do poziomu 0,8 %
PKB. Warunki przyznania finansowania zagwarantują, że wsparcie na rzecz innowacji
zostanie przeznaczone na te obszary i instrumenty, w przypadku których przyniesie ono
największe korzyści.
Kwota finansowania z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w wysokości
10,8 mld EUR przeznaczona na wsparcie dla MŚP oraz gospodarstw rolnych i rybackich
przyczyni się do wzrostu stopy inwestycji sektora prywatnego (z 12,3 % do 13,4 %) oraz do
zwiększenia wydajności i wartości dodanej. Kwota ta zostanie również wykorzystana do
sfinansowania usług dostosowanych do potrzeb przedsiębiorstw oraz do usprawnienia procesu
zarządzania przedsiębiorstwami, aby przyczynić się do poprawy jakości otoczenia
biznesowego.
Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne ułatwią pokrycie kosztów działań na rzecz
zwiększania zatrudnialności, w szczególności wśród młodych kobiet, młodzieży i
pracowników starszych. Kwota w wysokości 5,7 mld EUR zainwestowana w polityki w
zakresie rynku pracy przyczyni się do zwiększenia wskaźnika zatrudnienia wśród kobiet do
62,3 % (z poziomu 57,6 %), a wśród mężczyzn do 79,8 % (z poziomu 72,1 %). Przewiduje
się, że około 8 mln osób w Polsce odniesie korzyść dzięki podjęciu działań w obszarze
rozwoju kapitału ludzkiego finansowanych ze środków EFS. Oczekuje się, że realizowane
polityki ułatwią Polsce osiągnięcie wyznaczonych w strategii „Europa 2020” celów w
obszarze zatrudnienia. Wskaźnik zatrudnienia na obszarach wiejskich ma w założeniu
wzrosnąć o około 4 punkty procentowe. Środki zostaną również wykorzystane jako wsparcie
na rzecz poprawy dostępu do opieki nad dziećmi. Ogółem 76 % dzieci w wieku 3–4 lat
będzie mogło skorzystać z usług opieki nad dziećmi, w porównaniu z 59,3 % w 2012 r. (przy
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czym 14 % wzrostu w tym obszarze można przypisać działaniom finansowanym ze środków
europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych).
Poczyniono już istotne postępy w obszarze zwiększania liczby osób z wykształceniem
wyższym i zmniejszania liczby osób przedwcześnie kończących naukę; dzięki finansowaniu z
europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych realizowane są obecnie działania na
rzecz lepszego dostosowania systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy oraz działania
na rzecz dopasowania podaży umiejętności do popytu na umiejętności. Celem jest
zwiększenie wskaźnika udziału osób dorosłych w programach uczenia się przez całe życie z
poziomu 4,3 % do poziomu 6,4 % (przy czym 27 % oczekiwanego wzrostu w tym zakresie
można przypisać wpływowi europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych). Środki z
europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych zostaną również wykorzystane do
wsparcia działań na rzecz ograniczania ubóstwa i promowania włączenia społecznego –
celem jest w tym obszarze zmniejszenie odsetka osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym z poziomu 26,7 % do poziomu 20,9 %.
Środki z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych przyczynią się do pokrycia
kosztów realizacji celów w obszarze energii i zmiany klimatu. Kwota w wysokości 9,5 mld
EUR zostanie wykorzystana do pokrycia 40 % kosztów inwestycji, które należy
przeprowadzić, aby osiągnąć wyznaczony cel w zakresie obniżania emisji gazów
cieplarnianych. Niektóre środki przeznaczone na działania w tym obszarze zostaną
zainwestowane w wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii oraz w działania na
rzecz zwiększania efektywności energetycznej na całej długości łańcucha energetycznego –
środkom tym można będzie przypisać 10 % wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych (z
poziomu 11 % do poziomu 15 %), oraz 10 % spadku w kontekście zużycia energii pierwotnej,
które to zużycie zmniejszyło się o 14 Mtoe w porównaniu z poziomami z 2005 r.
Kwota 1 mld EUR z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych zainwestowana
w strategie na rzecz szerokopasmowego dostępu do internetu przyczyni się do zwiększenia
zasięgu łączności szerokopasmowej oraz do zmniejszenia różnic w tym zakresie między
obszarami miejskimi a obszarami wiejskimi. Wkład europejskich funduszy strukturalnych i
inwestycyjnych w oczekiwaną zmianę zasięgu łączności szerokopasmowej o prędkości co
najmniej 30 Mb/s z 49 % na 100 % (co jest lepszym osiągnięciem niż cel założony w
agendzie cyfrowej) oszacowano na 16 %.
Kwota w wysokości 23,8 mld EUR została przeznaczona na działania w obszarze polityki
transportowej, aby ukończyć budowę sieci TEN-T i zwiększyć dostępność na poziomie
krajowym (oczekuje się, że wskaźnik dostępności intermodalnej wzrośnie z poziomu 0,34 do
poziomu 0,37). Środki te zostaną wykorzystane do sfinansowania budowy ponad 800 km
nowych autostrad i dróg ekspresowych, a także do pokrycia kosztów modernizacji ponad 500
km torów kolejowych. Inwestycje w kwocie 10 mld EUR przeznaczone na linie kolejowe
zwiększą konkurencyjność Polski dzięki skróceniu średniego czasu podróży między
regionalnymi stolicami z 5,5 godziny do 3,7 godziny. Kwota w wysokości 8,5 mld EUR
zostanie przeznaczona na działania na rzecz poprawy gospodarowania odpadami i
zasobami wodnymi. Odsetek odpadów, które nie będą trafiały na wysypiska śmieci,
wzrośnie z poziomu 20 % do poziomu 49 % – połowę tego wzrostu będzie można przypisać
środkom z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Do 2020 r. 73 % populacji
będzie podłączone do sieci kanalizacyjnej (w porównaniu z 68 % w 2012 r.), przy czym 93 %
tego wzrostu będzie można przypisać środkom z europejskich funduszy strukturalnych i
inwestycyjnych.
Wykorzystanie instrumentów finansowych i instrumentów terytorialnych
Duża część środków z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, jakimi
dysponuje Polska (3,4 mld EUR), zostanie przeznaczona na instrumenty finansowe
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koncentrujące się głównie na działaniach w obszarze innowacji i konkurencyjności, MŚP i
efektywności energetycznej.
Przy realizacji programów planuje się korzystać z dostępnych instrumentów terytorialnych.
Rady miejskie będą odpowiedzialne za zarządzanie kwotą 2,4 mld EUR przeznaczoną na
działania w obszarze zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich oraz rewitalizacji
gospodarczej i społecznej. Działania będą realizowane głównie w ramach zintegrowanych
inwestycji terytorialnych. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność przyczyni się do
wzmocnienia partnerstw zawieranych na szczeblu lokalnym.
Kluczowe informacje
Liczba programów
Dostępne fundusze
(EUR)

Polityka spójności (EFS, EFRR, FS,
YEI)
22 (6 krajowe, 16 regionalnych)
76 866 461 337

EFRROW

EFMR

EWT

1

1

11

8 697 556 814

531 219 456

1 563 425 60225

2. Warunki wstępne efektywnego i skutecznego korzystania z europejskich funduszy
strukturalnych i inwestycyjnych
Niektóre ramy strategiczne wskazane w uzgodnionych planach działania nie zostały jeszcze
opracowane. Ramy te mogą również usprawnić wdrażanie zaleceń dotyczących polityki
sformułowanych w kontekście europejskiego semestru. Dzięki zwiększaniu zaangażowania
przedsiębiorstw w podejmowanie działań w obszarze kształtowania polityki inteligentna
specjalizacja umożliwi skoncentrowanie zasobów i przyczyni się do lepszego
ukierunkowywania wsparcia. Zidentyfikowanie potrzeb w obszarze opieki zdrowotnej i
opracowanie systemu koordynacji działań w tym zakresie mają kluczowe znaczenie dla
poprawy skuteczności inwestycji. Nadrzędne plany w zakresie gospodarowania odpadami i
transportu regionalnego przyczynią się do zagwarantowania sprawniejszej realizacji
poszczególnych projektów.
3. Zarządzanie europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi
Planuje się podejmowanie ukierunkowanych działań na rzecz zwiększania zdolności
administracyjnych w sektorze kolejowym, wdrażania przepisów prawa zamówień
publicznych i prawa ochrony środowiska, zarządzania pomocą państwa oraz poprawy
skuteczności działań w obszarze zwalczania nadużyć finansowych. Proces wdrażania
funduszy został w większym stopniu zdecentralizowany dzięki opracowaniu programów
regionalnych opartych na wielu funduszach oraz dzięki zwiększeniu stopnia wykorzystania
instrumentów terytorialnych. Komitet koordynujący umowę partnerstwa będzie odgrywał
kluczową rolę w koordynowaniu polityki inwestycyjnej. Komitet koordynujący opracuje
wytyczne strategiczne i będzie monitorował postępy w realizacji celów wyznaczonych w
strategii „Europa 2020” na szczeblu krajowym i regionalnym.
4. Uproszczenia dla beneficjentów
Polska zobowiązała się do zwiększenia stopnia wykorzystania instrumentów finansowych,
zaliczek i kosztów uproszczonych. Coroczne planowanie zaproszeń do składania wniosków
zwiększy poziom pewności i ułatwi planowanie projektów. Opracowanie wzoru wniosku o
płatność dla wszystkich programów powinno przyczynić się do uproszczenia zarządzania
finansami.

Jest to suma całkowitej kwoty finansowania UE przeznaczonej na realizację programów w ramach Europejskiej współpracy terytorialnej
(EWT), w których uczestniczy Polska.
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1. Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne w Portugalii
Wyzwania gospodarcze i społeczne w kontekście europejskich funduszy strukturalnych i
inwestycyjnych
W czerwcu 2014 r. Portugalia wyszła pomyślnie z trzyletniego programu dostosowań
gospodarczych, powracając do normalnego cyklu nadzoru ekonomicznego UE. W lipcu 2014
r. Portugalia otrzymała osiem zaleceń dla kraju. Te z nich, które są najistotniejsze w
kontekście inwestycji realizowanych ze środków europejskich funduszy strukturalnych i
inwestycyjnych, dotyczą rynku pracy, włączenia społecznego, kształcenia i szkoleń oraz
transferu wiedzy, sektora finansowego (w tym dostępu MŚP do finansowania), sektorów
sieciowych (energii i transportu); modernizacji administracji publicznej (zwłaszcza w celu
zwiększenia wydajności i jakości systemu sądownictwa), w tym w zakresie ograniczania
obciążeń administracyjnych; otoczenia biznesowego; oraz oceny reform.
Główne priorytety i wyniki
W latach 2014–2020 wsparcie z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych
obejmuje cztery kluczowe obszary tematyczne (konkurencyjność i umiędzynarodowienie,
włączenie społeczne i zatrudnienie, kapitał ludzki oraz zrównoważone i skuteczne
wykorzystanie zasobów) oraz dwa wymiary przekrojowe (związane z reformą administracji
publicznej i zintegrowanymi interwencjami na szczeblu terytorialnym).
Fundusze przyczynią się do poprawy przedsiębiorczości i innowacji w przedsiębiorstwach
– częściowo dzięki sprzyjaniu rozwojowi gospodarki cyfrowej oraz poprawie dostępu MŚP
do finansowania i zaawansowanych usług biznesowych – oraz do zwiększenia
konkurencyjności gospodarczej poprzez zwiększanie produkcji zbywalnych towarów i usług.
Podobnie oczekuje się, że fundusze zapewnią wsparcie 24 000 przedsiębiorstw, przy czym
około 2 000 z nich powinny stanowić nowo utworzone spółki.
Dzięki wsparciu ze środków europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych oczekuje
się, że udział wydatków na badania i rozwój w PKB osiągnie poziom 2,7-3,3 % (1,5 % w
2013 r.), pobudzając transfer wiedzy w dziedzinie badań i rozwoju między środowiskiem
akademickim a biznesowym, wzmacniając systemy badań naukowych i innowacji w
przedsiębiorstwach oraz tworząc przyjazne dla innowacji otoczenie biznesowe.
Planuje się podjęcie działań mających na celu zwalczanie bezrobocia (oczekuje się, że ponad
80 000 osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo weźmie udział w działaniach
mających na celu ułatwienie dostępu do zatrudnienia, a nawet 211 400 młodych osób będzie
korzystało z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych), poprawę jakości kształcenia i
szkolenia oraz lepsze zaspokojenie potrzeb rynku pracy poprzez podnoszenie kwalifikacji i
umiejętności aktywnych pracowników oraz zmniejszenie liczby osób przedwcześnie
kończących naukę. Oczekuje się, że wskaźnik zatrudnienia wśród osób w wieku 20–64 lat
osiągnie 75 % (65,4 % w 2013 r.), odsetek osób z wyższym lub równoważnym
wykształceniem wśród osób w wieku 30–34 lat powinien wzrosnąć do 40 % (30 % w 2013
r.), a odsetek osób przedwcześnie kończących naukę powinien obniżyć się do 10 % (18,9 % w
2013 r.). Środki z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych zostaną również
wykorzystane na ograniczanie ubóstwa poprzez zwiększanie dostępu do usług i wspieranie
gospodarki społecznej, co pozwoli zmniejszyć liczbę osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym o 200 000.
Fundusze pozwolą zapewnić wsparcie na rzecz przejścia na zasobooszczędną gospodarkę
niskoemisyjną dzięki promowaniu efektywności energetycznej i zarządzania zasobami
naturalnymi. Oczekuje się, że działania w tym obszarze przyczynią się do zwiększenia
udziału energii ze źródeł odnawialnych w strukturze końcowego zużycia energii brutto do
31 % (24,6 % w 2013 r.), ograniczenia wzrostu emisji gazów cieplarnianych nieobjętych
systemem handlu uprawnieniami do emisji do +1 % w porównaniu z poziomem z 2005 r. (66

12 % w 2013 r.26) oraz zwiększenia efektywności energetycznej w odniesieniu do zużycia
energii pierwotnej o 20 % w porównaniu z poziomem z 2005 r. (24,6 % w 2013 r.). Bardziej
zrównoważone praktyki w zakresie rybołówstwa przyczynią się poprawy stanu ekosystemów
morskich i różnorodności biologicznej wód oraz do zmniejszenia przypadkowych połowów o
10 %, a także zwiększenia produkcji w sektorze akwakultury (+25 000 ton).
Finansowanie przyczyni się również do modernizacji administracji publicznej poprzez
budowanie zdolności oraz inwestycje w rozwój zasobów ludzkich i e-rządzenie.
Jeżeli chodzi o rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich, fundusze będą wykorzystywane do
wspierania transferu wiedzy i innowacji w sektorze rolnictwa i leśnictwa (około 3 % łącznej
kwoty finansowania), zasobooszczędności i przechodzenia na niskoemisyjną gospodarkę
odporną na zmiany klimatu w sektorze rolnictwa, spożywczym i leśnictwa (22 % łącznej
kwoty finansowania z EFRROW). Wsparcie na rzecz MŚP w sektorze rolnictwa i
rybołówstwa przyczyni się do zrównoważonego wzrostu gospodarczego oraz wzmocni
gospodarkę morską i rynki pracy w społecznościach obszarów przybrzeżnych.
Wykorzystanie instrumentów finansowych i instrumentów terytorialnych
Oczekuje się, że stopień wykorzystania finansowania przekazanego w ramach programów
polityki spójności za pośrednictwem instrumentów finansowych wzrośnie ponad
czterokrotnie w porównaniu z poprzednim okresem programowania, osiągając poziom ponad
2,6 mld EUR. Zakres interwencji w ramach tych instrumentów zostanie rozszerzony i będzie
obejmował już nie tylko wsparcie na rzecz konkurencyjności MŚP i rewitalizacji obszarów
miejskich, ale również efektywność energetyczną i energię ze źródeł odnawialnych,
gospodarkę wodną, wsparcie na rzecz samozatrudnienia i mikroprzedsiębiorstw oraz
wzmacnianie rynku inwestycyjnego poprzez innowacje społeczne i przedsiębiorczość.
W programach regionalnych dla Portugalii kontynentalnej przewidziano możliwość
korzystania ze zintegrowanych inwestycji terytorialnych (ZIT), które zostaną opracowane
w ramach „paktów na rzecz rozwoju i spójności terytorialnej”, oraz podejmowania działań w
obszarze rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zgodnie ze zintegrowanymi,
wielosektorowymi lokalnymi strategiami rozwoju, opracowywanymi i wdrażanymi przez
lokalne grupy działania oraz lokalne grupy działania w sektorze rybołówstwa. ZIT w regionie
Lizbony i Porto zapewnią środki na sfinansowanie zintegrowanych działań na rzecz
zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, które zostaną również uzupełnione wsparciem
pochodzącym z określonych osi w ramach kontynentalnych programów regionalnych.
Kluczowe informacje

Liczba programów
Dostępne
(EUR)

Polityka spójności (EFS, EFRR,
FS, YEI)
12 (4 tematyczne, 7 regionalnych, 1
pomoc techniczna)

EFRROW

EFMR

EWT

3

1

7

4 058 460 374

392 485 464

1 189 200 30427

fundusze
21 342 542 314

2. Warunki wstępne efektywnego i skutecznego korzystania z europejskich funduszy
strukturalnych i inwestycyjnych
Siedem spośród 11 tematycznych warunków wstępnych nie zostało spełnionych, przy czym
trzy z nich można uznać za kluczowe warunki wstępne. Najistotniejszy warunek wstępny
dotyczy aktualnie obowiązujących przepisów, które uniemożliwiają prawidłową transpozycję
dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej budynków. Inne niespełnione warunki
wstępne dotyczą między innymi metodyki wyceny wody oraz transportu, w odniesieniu do
26

Dane za 2012 r.
Jest to suma całkowitej kwoty finansowania UE przeznaczonej na realizację programów w ramach Europejskiej współpracy terytorialnej
(EWT), w których uczestniczy Portugalia.
27

67

których należy przedstawić realistyczną i zaawansowaną serię projektów. Proces realizacji
uzgodnionych planów działania będzie ściśle monitorowany.
3. Zarządzanie europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi
Koordynacja europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych zostanie usprawniona w
czterech głównych obszarach obejmujących: integrację systemów informacyjnych;
mechanizmy służące regularnemu monitorowaniu i sprawozdawczości; system oceny ogólnej
oraz sieci monitorowania i oceny;
a także stworzenie jednego portalu dostępu. Osiem programów spośród programów polityki
spójności jest programami opartymi na wielu funduszach, korzystającymi ze środków
pochodzących zarówno z EFRR/FS, jak i EFS. Jeżeli chodzi o program „Horyzont 2020”,
COSME i instrument „Łącząc Europę”, działania uzupełniające, działania w obszarze
podnoszenia świadomości, a także działania informacyjne i szkoleniowe skierowane do
potencjalnych beneficjentów zostaną sfinansowane, aby zachęcić podmioty krajowe do
wzięcia udziału w tych programach.
4. Uproszczenia dla beneficjentów
Z uwagi na fakt, że uproszczenie procedur obowiązujących beneficjentów stanowi jeden z
kluczowych celów modelu zarządzania opracowanego na potrzeby okresu programowania
2014–2020, władze portugalskie zamierzają przyjąć przepisy na szczeblu krajowym, które
umożliwią uproszczenie zasad i procedur w odniesieniu do wszystkich funduszy, pozwolą
zwiększyć stopień wykorzystania różnych uproszczonych opcji kosztów oraz usprawnią
funkcjonowanie dedykowanego systemu informacyjnego (centralny punkt dostępu,
usprawnienie procesu informowania beneficjentów, formularze elektroniczne).
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1. Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne w Rumunii
Wyzwania gospodarcze i społeczne w kontekście europejskich funduszy strukturalnych i
inwestycyjnych
Rozwijająca się rumuńska gospodarka rynkowa zajmuje 13 pozycję w UE pod względem
wielkości, biorąc pod uwagę parytet siły nabywczej. Tylko 9,8 % rumuńskich przedsiębiorstw
produkcyjnych prowadzi działalność w sektorach zaawansowanych / średnio
zaawansowanych technologii. Dostęp do finansowania stanowi problem w szczególności dla
MŚP z uwagi na wysokie ceny i stopy oprocentowania. Udział wydatków rządowych na
badania i rozwój w PKB jest najniższy w UE, natomiast liczba MŚP wprowadzających
innowacje w miejscu pracy nadal spada względem średniej UE. Internetowe usługi publiczne
charakteryzuje stosunkowo niski poziom zaawansowania, a budynki posiadają niskie
standardy efektywności energetycznej. Wskaźniki recyklingu odpadów i składowania
utrzymują się na poziomie dalekim od poziomu wyznaczonego w celach UE – odnotowano
również opóźnienia we wdrażaniu dyrektyw dotyczących wody pitnej i ścieków
komunalnych. Inne istotne wyzwania, na które zwrócono uwagę w zaleceniach dotyczących
polityki sformułowanych w kontekście europejskiego semestru i które należy uznać za istotne
w kontekście inwestycji realizowanych ze środków europejskich funduszy strukturalnych i
inwestycyjnych, dotyczą sektora transportu i energii, rynku pracy, włączenia społecznego,
ograniczania ubóstwa, dostępu do opieki zdrowotnej, grup szczególnie wrażliwych (w
szczególności Romów), kształcenia i szkolenia, zdolności administracyjnych oraz systemu
sądownictwa.
Główne priorytety i wyniki
Dzięki dyskusji przeprowadzonej w sprawie umowy partnerstwa i programów, które należy
zrealizować w Rumunii, wyznaczono przejrzystsze priorytety inwestycyjne, zwiększono
nakłady na badania naukowe i innowacje, przyjęto zrównoważone podejście do inwestycji w
obszarze transportu oraz ustanowiono cele, które są w większym stopniu zgodne z krajowymi
celami, jakie Rumunia jest zobowiązana zrealizować do 2020 r., oraz z zaleceniami
dotyczącymi polityki sformułowanymi w kontekście europejskiego semestru.
Zrealizowanie inwestycji opiewających na kwotę ponad 1 mld EUR przyczyni się do
poprawy konkurencyjności dzięki wzmocnieniu powiązań między obszarami badań,
innowacji i inteligentnej specjalizacji a konkurencyjnymi sektorami oraz usprawni transfer
technologii. Oczekuje się, że finansowanie z europejskich funduszy strukturalnych i
inwestycyjnych zwiększy zdolność do udziału w badaniach na szczeblu UE oraz zapewni
dźwignię finansową umożliwiającą zwiększenie prywatnych nakładów na badania
(wyrażonych jako odsetek PKB) o 14 punktów procentowych. Inwestycje wspierane w
ramach programów mają na celu podwojenie zakresu współpracy między innowacyjnymi
MŚP, organizacjami badawczymi i ośrodkami transferu technologii. Dzięki przeznaczeniu
kwoty 0,53 mld EUR na inwestycje w ICT fundusze przyczynią się do podwojenia wartości
dodanej sektora IT (w stosunku do PKB) i zwiększenia liczby użytkowników systemów
administracji elektronicznej do 35 % populacji. Wsparcie na rzecz MŚP, gospodarstw
rolnych i spółdzielni, gospodarstw rybackich i akwakultury w wysokości 3,12 mld EUR
przyczyni się do ich modernizacji, zwiększenia ich wydajności i wskaźnika przetrwania oraz
do restrukturyzacji rolnej. Szacuje się, że wielkość produkcji sektora akwakultury zwiększy
się o prawie 260 %. Kwota w wysokości 10,9 mld EUR zostanie przeznaczona na inwestycje
w obszarze energii, przeciwdziałania zmianie klimatu i zasobooszczędności, z czego 4,9
mld EUR ma zostać wykorzystane na pokrycie kosztów działań na rzecz zachowania i
ochrony środowiska. Oczekuje się, że zrealizowanie tych inwestycji przyczyni się do
ograniczenia zużycia energii w budynkach mieszkalnych o połowę oraz do zmniejszenia
zużycia energii przez publiczne systemy oświetleniowe o jedną trzecią, zapewniając wsparcie
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na rzecz przyjaznej dla klimatu mobilności w miastach. Ponadto za sprawą inwestycji w tym
obszarze państwo stanie się czystsze i bardziej zasobooszczędne dzięki zmniejszeniu o
połowę składowanych odpadów, usprawnieniu odprowadzania ścieków, ograniczeniu zużycia
wody i energii do celów nawadniania oraz zapewnieniu wsparcia na rzecz ekologicznych i
przyjaznych dla klimatu praktyk gospodarowania gruntami.
Zrealizowanie inwestycji w sieci TEN-T i poprawę dostępności transportowej na łączną
kwotę 6,13 mld EUR umożliwi zmodernizowanie 400 km linii kolejowych, wybudowanie 325
km nowych dróg, 9 km nowych linii metra oraz skrócenie średniego czasu podróży drogami
(o 42 %) i koleją (o 55 %). Ponadto 0,9 mld EUR zostanie zainwestowane w sieć dróg
regionalnych.
Inwestycje służące zwiększeniu współczynnika aktywności zawodowej (2,2 mld EUR)
zrealizowane zostaną, aby podwyższyć wskaźnik zatrudnienia do 70 %, i będą one
skierowane do młodych osób niepracujących, niekształcących się ani nieszkolących się oraz
do innych grup szczególnie wrażliwych. Dywersyfikacja gospodarcza na obszarach wiejskich
również zostanie objęta wsparciem. Wsparcie w wysokości 3,4 mld EUR przeznaczone
zostanie na promowanie włączenia społecznego oraz walkę z ubóstwem i dyskryminacją,
pomoc osobom w niekorzystnej sytuacji (uwzględniając Romów) w uzyskaniu dostępu do
rynku pracy oraz poprawie ich zdrowia i statusu społecznego. Szczególna uwaga zostanie
poświęcona zapewnieniu dostępnej opieki zdrowotnej i usług świadczonych na poziomie
społeczności lokalnej oraz ograniczaniu zjawiska umieszczania w ośrodkach opieki dzieci,
osób niepełnosprawnych.
Kwota w wysokości 1,65 mld EUR zostanie wykorzystana w celu ograniczenia odsetka
osób przedwcześnie kończących naukę do 11,3 % i zwiększenia uczestnictwa w
szkolnictwie wyższym do 26,7 %. Przewidziano również wsparcie na modernizację
infrastruktury edukacyjnej. Ogółem inwestycje w kapitał ludzki wywrą wpływ na co najmniej
3,5 mln osób.
Środki z funduszy w wysokości 0,8 mld EUR przyczynią się do poprawy zdolności
instytucjonalnej organów publicznych, a 0,55 mld EUR z tych środków zostanie
przeznaczone na wsparcie reformy administracji publicznej i poprawy skuteczności systemu
sądownictwa.
Wykorzystanie instrumentów finansowych i instrumentów terytorialnych
Znaczna część inwestycji opiewająca na kwotę 517 mln EUR (prawie czterokrotnie więcej niż
w latach 2007–2013) zostanie zrealizowana za pośrednictwem instrumentów finansowych
(uwzględniając inicjatywę na rzecz MŚP wdrażaną przez EBI). Inwestycje te służą wspieraniu
MŚP, gospodarstw rolnych i efektywności energetycznej poprzez zapewnienie kapitału na
etapie początkowym i na etapie rozwoju, jak również pożyczek i gwarancji.
Programy zapewniają wsparcie w wysokości 1,18 mld EUR na rzecz zrównoważonego
rozwoju obszarów miejskich, przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną, ochrony
środowiska i rewitalizacji społeczności znajdujących się w trudnej sytuacji oraz poprawy
infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej. Fundusze pozwolą na realizację zintegrowanych
inwestycji terytorialnych o wartości 1 mld EUR w delcie Dunaju, czyli na terenie o
szczególnych wyzwaniach środowiskowych i społeczno-gospodarczych, oraz zapewnią wkład
w wysokości 880 mln EUR na rzecz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na
obszarach miejskich i wiejskich oraz na obszarach zależnych od rybołówstwa.
Kluczowe informacje
Liczba programów

Polityka spójności (EFS, EFRR, FS, YEI)
6 (krajowe)

EFRROW

EFMR
1

EWT
1

6
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Dostępne
(EUR)

fundusze

22 541 107 909

28

8 127 996 402

168 421 371

824 705 627

2. Warunki wstępne efektywnego i skutecznego korzystania z europejskich funduszy
strukturalnych i inwestycyjnych
Strategiczne dokumenty programowe dotyczące niektórych obszarów inwestycyjnych nie
zostały jeszcze przygotowane lub nie zostały jeszcze w pełni wdrożone. Centralny plan w
dziedzinie transportu, wykaz potrzeb infrastruktury w obszarze opieki zdrowotnej i plan
gospodarowania odpadami będą wyznaczały kierunek inwestycji infrastrukturalnych,
natomiast solidny proces przedsiębiorczego odkrywania przybliży badania do przedsiębiorstw
i pobudzi innowacje. Dokumenty programowe dotyczące włączenia społecznego,
przeciwdziałania ubóstwu i przedwczesnemu kończeniu nauki, konsolidacji administracji
publicznej oraz poprawy przepisów i procedur w zakresie zamówień publicznych będą
wspierały podejmowanie działań następczych w związku z zaleceniami dotyczącymi polityki
sformułowanymi w kontekście europejskiego semestru. Oceniono, że trzy warunki wstępne
specyficzne dla EFMR nie zostały spełnione. W wyniku realizacji planów działania warunki
te powinny zostać spełnione najpóźniej do końca 2016 r.
3. Zarządzanie europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi
Ministerstwo Funduszy Europejskich zarządza mechanizmem koordynacji europejskich
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych obejmującym komitet sterujący ustanowiony na
mocy umowy partnerstwa, tematyczne komitety sterujące oraz grupy robocze we współpracy
z właściwymi ministerstwami, instytucjami i zainteresowanymi stronami. Trzy ministerstwa
zarządzają programami na szczeblu krajowym. Działania na rzecz poprawy zdolności
administracyjnych obejmują usprawnianie procesu podejmowania decyzji w sprawie
inwestycji publicznych, zwiększanie przejrzystości, etyki i uczciwości oraz zarządzanie
zasobami ludzkimi.
4. Uproszczenia dla beneficjentów
Rumunia zobowiązała się do uproszczenia wytycznych dla wnioskodawców, poprawy
przepisów w zakresie zamówień publicznych oraz uproszczenia procedur udzielania
zamówień publicznych beneficjentom prywatnym, zwiększenia stopnia wykorzystania
uproszczonych opcji kosztów, uproszczenia procedur udzielania pozwoleń budowlanych oraz
uproszczenia i racjonalizacji procedur administracyjnych. Podejmowanie działań na rzecz
uproszczenia przepisów i procedur stanowi jedno ze stałych zadań grup roboczych
funkcjonujących w ramach mechanizmu koordynacji ustanowionego na mocy umowy
partnerstwa.

Jest to suma całkowitej kwoty finansowania UE przeznaczonej na realizację programów w ramach Europejskiej współpracy terytorialnej
(EWT), w których uczestniczy Rumunia.
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1. Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne w Słowacji
Wyzwania gospodarcze i społeczne w kontekście europejskich funduszy strukturalnych i
inwestycyjnych
Choć Słowacja wyszła z kryzysu gospodarczego obronną ręką, w dalszym ciągu musi
zmierzyć się z istotnymi wyzwaniami. Państwo to musi zwiększyć swój potencjał
gospodarczy. Ponadto Słowacja jest jednym z państw członkowskich o najwyższej stopie
bezrobocia długotrwałego i bezrobocia młodzieży. Ludność romska jest marginalizowana,
żyje w gorszych warunkach niż pozostała część społeczeństwa, nie jest prawidłowo włączona
do głównego nurtu kształcenia ani nie jest zintegrowana z rynkiem pracy. Niezadowalający
stan infrastruktury transportowej oraz nieefektywny rynek energii ogranicza możliwość
osiągnięcia wzrostu gospodarczego w Słowacji. Intensywność nakładów na badania i rozwój
utrzymuje się na jednym z najniższych poziomów w UE. Słowacja wypada także stosunkowo
słabo pod względem szeregu wskaźników jakości otoczenia biznesowego. W zaleceniach
dotyczących polityki sformułowanych w kontekście europejskiego semestru odniesiono się do
powyższych wyzwań.
Główne priorytety i wyniki
Fundusze przyczynią się do zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności
przedsiębiorstw, poprawy wyników uzyskiwanych w ramach systemu badań naukowych i
innowacji oraz wspierania współpracy między organizacjami badawczymi, szkolnictwem
wyższym i sektorem przedsiębiorstw. Dzięki inwestycjom o wartości 1,8 mld EUR udział
prywatnych i publicznych wydatków na badania i rozwój wzrośnie z 0,8 % do 1,2 % PKB.
Fundusze przyczyniają się do aktywnego promowania prywatnych wydatków na badania
naukowe i innowacje, które mają wzrosnąć z 0,3 % do 0,8 % PKB. Warunki związane z
inwestycjami zapewniają lepsze ukierunkowanie innowacyjnych narzędzi.
Wsparcie na rzecz MŚP oraz gospodarstw rolnych i rybackich w wysokości 915 mln
EUR pozwoli na wzrost wydajności i wartości dodanej sektora przedsiębiorstw. Otoczenie
biznesowe zostanie udoskonalone dzięki świadczeniu przedsiębiorstwom usług
dostosowanych do ich potrzeb oraz dzięki podejmowaniu działań ułatwiających gospodarcze
wykorzystywanie nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych przedsiębiorstw.
Inwestycje na rzecz poprawy konkurencyjności w sektorze rolno-spożywczym przyniosą
korzyści 1 250 gospodarstwom rolnym i 400 przedsiębiorstwom z branży spożywczej. Środki
pochodzące z EFMR przyczynią się do większego zrównoważenia sektora rybołówstwa i
akwakultury.
Kwota w wysokości 737 mln EUR zostanie przeznaczona na sfinansowanie inicjatyw na
rzecz poprawy systemów kształcenia i szkolenia na wszystkich szczeblach, co pozwoli
zapewnić nabycie odpowiednich umiejętności przez uczniów. Wśród kluczowych obszarów
inwestycji należy wymienić inwestycje na rzecz zapewnienia wysokiej jakości wczesnej
edukacji i opieki nad dzieckiem, inwestycje na rzecz poprawy efektów uczenia się oraz
inwestycje na rzecz edukacji integracyjnej i kształcenia zawodowego – inwestycje te
przyniosą korzyści dla ponad 100 000 uczniów i studentów.
Działania w obszarze zatrudnienia i włączenia społecznego ułatwią zapewnienie osobom
znajdującym się w trudnej sytuacji i osobom należącym do grup defaworyzowanych równych
szans, jeżeli chodzi o możliwość znalezienia lub utrzymania pracy oraz możliwość
zintegrowania się ze społeczeństwem. Około 250 000 osób bezrobotnych, w szczególności
osób o niskich kwalifikacjach i osób długotrwale bezrobotnych, powinno odczuć poprawę
swojej sytuacji na rynku pracy; podejmowane działania będą koncentrowały się również w
dużej mierze na przeciwdziałaniu bezrobociu młodzieży. Wsparcie otrzyma 150 gmin, w
których zamieszkują osoby należące do najbardziej defaworyzowanych społeczności
romskich.
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Kwota w wysokości 278 mln EUR zostanie zainwestowana w zwiększanie skuteczności
administracji publicznej oraz systemu sądowego i organów ścigania w celu ograniczenia
obciążeń regulacyjnych i administracyjnych oraz promowania wysokich standardów
przejrzystości, integralności i odpowiedzialności.
Inwestycje o wartości ponad 1 mld EUR w gospodarkę niskoemisyjną będą koncentrowały
się w szczególności na zwiększeniu efektywności energetycznej w budynkach publicznych i
mieszkalnych, promowaniu bardziej efektywnego systemu ciepłowniczego i opracowywaniu
planów działania zapewniających niskoemisyjność. Zużycie energii końcowej w budynkach
publicznych powinno spadać o 279 mln kWh/rok. Inwestycje zostaną również wykorzystane
w celu zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w strukturze zużycia energii
końcowej z poziomu 10,4 % do poziomu 15,5 %.
Inwestycje w ICT w wysokości 805 mln EUR przyspieszą proces zwiększania zasięgu
łączności szerokopasmowej i sieci nowej generacji, którego celem jest zapewnienie dostępu
do sieci szerokopasmowych o prędkości 30 Mb/s na terenie całego kraju zgodnie z celem
agendy cyfrowej, przyczynią się do poprawy jakości usług świadczonych na rzecz obywateli i
przedsiębiorstw oraz zwiększą skuteczność działań podejmowanych przez organy
administracji publicznej.
Inwestycje sfinansowane ze środków europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych
opiewające na kwotę 3,7 mld EUR zostaną wykorzystane do ukończenia budowy sieci TEN-T
i zwiększenia dostępności transportowej. Dzięki zrealizowaniu tych inwestycji
wybudowanych zostanie 100 km nowych autostrad i 125 km zmodernizowanych linii
kolejowych. Fundusze przyczynią się także do modernizacji transportu publicznego w
wybranych miastach oraz poprawy warunków żeglugi śródlądowej, w tym do modernizacji
portu w Bratysławie. Inwestycje w wysokości blisko 1,5 mld EUR pomogą zbudować
infrastrukturę środowiskową, chronić środowisko i promować zasobooszczędność.
Usprawnienie procesu oczyszczania ścieków przyniesie korzyści dodatkowym 200 000 osób,
a ponad 12 000 osób zostanie objętych środkami ochrony przeciwpowodziowej. Wysiłki na
rzecz zapewnienia zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych i ochrony bogatej
słowackiej różnorodności biologicznej będą koncentrowały się na niedopuszczeniu do
porzucenia użytków rolnych o powierzchni 1,2 mln ha. Wsparcie na rzecz ekologicznych i
przyjaznych dla klimatu praktyk gospodarowania gruntami obejmie 21 % gruntów rolnych.
Wykorzystanie instrumentów finansowych i instrumentów terytorialnych
Oczekuje się, że wykorzystanie instrumentów finansowych zwiększy się ponad
pięciokrotnie w porównaniu z pierwotnym przydziałem w poprzednim okresie
programowania i osiągnie poziom około 455 mln EUR. Większość wsparcia zostanie
przeznaczona na MŚP, efektywność energetyczną oraz infrastrukturę środowiskową i
transportową. Warto rozważyć możliwość rozszerzenia zakresu instrumentów finansowych na
działania w obszarze badań naukowych i innowacji i ICT, uwzględniając infrastrukturę
szerokopasmową.
Poszczególne programy zapewnią rzeczywiste wykorzystanie instrumentów terytorialnych.
Inwestycje w wysokości 890 mln EUR przeznaczone głównie na poprawę dostępu do
skutecznych usług publicznych wysokiej jakości oraz na bezpieczny i ekologiczny transport
regionalny zostaną zrealizowane w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych.
Ponadto około 368 mln EUR zostanie zainwestowane w zrównoważony rozwój obszarów
miejskich. Partnerstwa lokalne będą wzmacnianie poprzez rozwój lokalny kierowany przez
społeczność. Wydatki publiczne w wysokości 200 mln EUR pozwolą na utworzenie około
1 500 miejsc pracy poprzez wspieranie MŚP na obszarach wiejskich objętych strategiami
rozwoju lokalnego.
Kluczowe informacje
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Liczba programów
Dostępne
fundusze
(EUR)

Polityka spójności (EFS, EFRR,
FS, YEI)
7 (6 krajowe, 1 regionalnych)
13 768 317 148

EFRROW

EFMR

EWT

1

1

1 559 691 844

15 785 000

7
29

1 019 287 563

2. Warunki wstępne efektywnego i skutecznego korzystania z europejskich funduszy
strukturalnych i inwestycyjnych
Ramy strategiczne niektórych obszarów inwestycji (np. inwestycji w badania) nie zostały
jeszcze ukończone, w związku z czym będą musiały zostać wdrożone zgodnie z
uzgodnionymi planami działania. Przyjęto plany działania służące wspieraniu działań
następczych podejmowanych w związku z zaleceniami dotyczącymi polityki
sformułowanymi w kontekście europejskiego semestru. Mechanizm monitorowania
wdrażania środków w ramach programu Small Business Act dla Europy pomoże wzmocnić
promowanie przedsiębiorczości. Plany gospodarowania odpadami i centralne plany dotyczące
transportu regionalnego zapewnią możliwość skuteczniejszej realizacji projektów.
3. Zarządzanie europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi
Odpowiedzialność za koordynowanie europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych
spoczywa na centralnym organie koordynującym działającym przy biurze rządu. Liczba
podmiotów zaangażowanych we wdrażanie została zmniejszona, aby usprawnić proces
realizacji. Dzięki przeprowadzeniu analizy zdolności administracyjnych zidentyfikowano
obszary, które należy w dalszym ciągu rozwijać i w których należy podejmować działania na
rzecz poprawy jakości i skuteczności (dotyczy to w szczególności obszaru zamówień
publicznych, prawa ochrony środowiska i zwalczania nadużyć finansowych).
4. Uproszczenia dla beneficjentów
Słowacja zobowiązała się do uproszczenia i zharmonizowania procesu wyboru operacji,
uproszczenia procedury zgłaszania wydatków na projekty, utworzenia jednej sieci
zrzeszającej podmioty świadczące usługi doradcze i informacyjne oraz aktualizacji
istniejących systemów informacyjnych zgodnie z zasadami e-spójności w celu ograniczenia
obciążenia administracyjnego beneficjentów.

Jest to suma całkowitej kwoty finansowania UE przeznaczonej na realizację programów w ramach Europejskiej współpracy terytorialnej
(EWT), w których uczestniczy Słowacja.
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1. Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne w Słowenii
Wyzwania gospodarcze i społeczne w kontekście europejskich funduszy strukturalnych i
inwestycyjnych
Oszacowano, że po tym jak w latach 2008–2013 realny PKB spadł łącznie o ponad 9 %, w
2014 r. wzrósł on o 3,0 %. Poprawa sytuacji w obszarze wydatków inwestycyjnych wynikała
głównie z rozbudowy infrastruktury przy wykorzystaniu dofinansowania ze środków UE –
kwota inwestycji sektora prywatnego w dalszym ciągu utrzymuje się na niskim poziomie.
Oczekuje się, że w latach 2015–2016 realny PKB wzrośnie średnio o 2,2 %. Stopa bezrobocia
utrzymuje się na poziomie poniżej średniej UE i przewiduje się jej dalszy spadek. Rynek
pracy w dalszym ciągu boryka się jednak z wyzwaniami strukturalnymi w postaci bezrobocia
długotrwałego i niskiego poziomu zatrudnienia wśród starszych i nisko wykwalifikowanych
pracowników.
Główne priorytety i wyniki
Zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności słoweńskiej gospodarki poprzez
rozbudowywanie infrastruktury w obszarze badań naukowych i innowacji oraz zdolności w
zakresie tworzenia najwyższej jakości. Oczekuje się, że dzięki inwestycjom o wartości 485
mln EUR łączny udział prywatnych i publicznych wydatków na badania i rozwój wzrośnie w
stosunku do PKB z około 2,6 % (2012 r.) do 3 % w 2020 r. Ponadto szacuje się, że do 2023 r.
udział przedsiębiorstw działających innowacyjnie wzrośnie o 8,5 %. Inwestycje ze środków
europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych opiewające na kwotę ponad 72 mln
EUR przyczynią się do zwiększenia zasięgu łączności szerokopasmowej i zrównoważenia
rozwoju regionalnego dzięki zapewnieniu dodatkowym 20 000+ gospodarstw domowych
dostępu do sieci szerokopasmowych o prędkości transferu danych wynoszącej co najmniej
100 Mb/s.
Wsparcie na rzecz MŚP (w tym na rzecz MŚP działających w sektorze rolnictwa,
rybołówstwa i akwakultury) w wysokości 774 mln EUR przyczyni się do poprawy
przedsiębiorczości, zwiększenia wydajności i wzrostu wartości dodanej przedsiębiorstw.
Celem funduszy jest zapewnienie możliwości dalszego ulepszania otoczenia biznesowego
poprzez wzmacnianie usług świadczonych na rzecz przedsiębiorstw i zwiększanie dostępności
finansowania. Ze wsparcia skorzysta około 7 500 firm – oczekuje się, że doprowadzi to do
powstania 1 000 nowych miejsc pracy. Jeżeli chodzi o sektor rolnictwa, przewiduje się, że
3,4 % gospodarstw rolnych skorzysta z inwestycji w technologie, przystosowywania się do
zmiany klimatu, działania na rzecz dobrostanu zwierząt oraz efektywnego gospodarowania
zasobami wodnymi i efektywności energetycznej. Kolejne 3,5 % gospodarstw otrzyma
wsparcie w ramach działań na rzecz młodych rolników i działań na rzecz dostosowania
strukturalnego.
Jeżeli chodzi o cele w zakresie energii i zmiany klimatu, środki przydzielone z europejskich
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w wysokości 281 mln EUR zapewnią możliwość
zrealizowania inwestycji na rzecz ograniczania emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększania
efektywności energetycznej i stopnia wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Oczekuje
się, że do 2020 r. roczne zużycie energii pierwotnej w budynkach publicznych będzie
zmniejszało się o 23 GWh/rok, a udział odnawialnych źródeł energii w strukturze końcowego
zużycia energii brutto wzrośnie co najmniej do poziomu 25 %. Z uwagi na coraz większą
liczbę klęsk żywiołowych wywołanych zmianą klimatu 289 mln EUR zostanie przekazane na
zapobieganie ryzyku i zarządzanie nim, dzięki czemu około 38 000 osób będzie mogło
korzystać ze środków ochrony przeciwpowodziowej.
Ponadto inwestycje w wysokości blisko 615 mln EUR zostaną przeznaczone na działania w
obszarze ochrony środowiska oraz efektywnego i zrównoważonego wykorzystywania
zasobów. Fundusze zapewnią możliwość ulepszenia infrastruktury w sektorze wodnym,
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zwiększenia zrównoważonego charakteru rybołówstwa i akwakultury, zachowania
różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz poprawy stanu środowiska
miejskiego. Dzięki interwencji zrealizowanej przy wykorzystaniu środków pochodzących z
europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych dodatkowe 120 000 osób będzie
mogło uzyskać dostęp do dostaw wody lepszej jakości, a 100 000 osób odniesie korzyści
dzięki usprawnieniu procesu oczyszczania ścieków. Szereg umów rolnośrodowiskowych i
klimatycznych będzie ukierunkowanych na poprawę gospodarki wodnej na obszarze
obejmującym około 25 % gruntów rolnych oraz na zapobieganie erozji gleby i poprawę
gospodarowania glebą na obszarze obejmującym ponad 27 % gruntów rolnych.
Dzięki zrealizowaniu inwestycji opiewających na kwotę ponad 262 mln EUR fundusze
przyczynią się do usunięcia wąskich gardeł w sieci TEN-T oraz do zwiększenia
zrównoważonego charakteru i jakości infrastruktury transportowej. Nacisk kładzie się w
szczególności na poprawę konkurencyjności infrastruktury kolejowej (25 km
unowocześnionych linii kolejowych w ramach sieci TEN-T) i zwiększenie mobilności
regionalnej (lepsza dostępność i krótszy czas podróży).
Ponad 370 mln EUR przeznaczono na poprawę trwałego zatrudnienia wysokiej jakości –
inicjatywy w tym obszarze mają przynieść korzyści blisko 49 000 uczestników, w
szczególności osobom długotrwale bezrobotnym, osobom o niskich kwalifikacjach,
pracownikom starszym i osobom młodym. Fundusze będą również przyczyniały się do
dalszych działań sprzyjających aktywnemu starzeniu się w dobrym zdrowiu. Dalsze
inwestycje w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe oraz w działania w obszarze
uczenia się przez całe życie opiewające na kwotę 239 mln EUR zapewnią prawie 43 000
uczestników możliwość nabycia nowych kwalifikacji lub zwiększenia swojego poziomu
wykształcenia, przy czym ponad 59 000 uczestników będzie mogło wziąć udział w
programach
specjalizacji/przekwalifikowania.
Celem
inwestycji
będzie
dalsze
przeciwdziałanie zjawisku niedopasowania umiejętności i zapewnienie większego
wykorzystania ICT.
Działania w obszarze przeciwdziałania ubóstwu, wykluczeniu społecznemu i
dyskryminacji będą prowadzone poprzez wspieranie włączenia społecznego,
przedsiębiorczości społecznej oraz odpowiedniej infrastruktury, a także poprzez zapewnienie
osobom wymagającym szczególnego traktowania możliwości uzyskania łatwego dostępu do
wysokiej jakości usług. Dzięki inwestycjom opiewającym na kwotę 262 mln EUR 19 000
osób należących do docelowych grup szczególnie wrażliwych będzie mogło wziąć udział w
programach zapobiegawczych.
Kwota finansowania w wysokości 62 mln EUR pochodząca z europejskich funduszy
strukturalnych i inwestycyjnych zostanie wykorzystana do wsparcia inwestycji w
budowanie zdolności instytucjonalnych w sektorze publicznym oraz zwiększanie
efektywności administracji publicznych i usług publicznych na szczeblu krajowym,
regionalnym i lokalnym w celu wdrożenia reform, lepszych regulacji i dobrego rządzenia.
Będzie się to wiązało ze wsparciem na rzecz poprawy skuteczności i jakości systemu
sądownictwa.
Wykorzystanie instrumentów finansowych i instrumentów terytorialnych
W porównaniu z poprzednim okresem programowania Słowenia zwiększa środki
przydzielone na instrumenty finansowe ponad czterokrotnie – przewiduje się, że środki te
będą opiewały na kwotę około 449 mln EUR. Większość wsparcia zostanie wykorzystana do
zaspokojenia potrzeb finansowych MŚP, w szczególności w obszarze badań, rozwoju i
innowacji, a także – w mniejszym stopniu – w obszarze efektywności energetycznej.
Władze miejskie zrealizują inwestycje ze środków EFRR opiewające na kwotę 107 mln EUR
za pośrednictwem zintegrowanych inwestycji terytorialnych (ZIT). Priorytetami nakreślonymi
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w odniesieniu do ZIT są rewitalizacja obszarów miejskich, zrównoważona mobilność miejska
i efektywność energetyczna. Partnerstwa lokalne będą wzmacnianie poprzez rozwój lokalny
kierowany przez społeczność i będą obejmowały 66 % ludności wiejskiej. Środki z EFMR
zostaną wykorzystane do sfinansowania inwestycji w rozwój lokalnych społeczności
rybackich i w zwiększanie szans członków tych społeczności na znalezienie zatrudnienia, a
także inwestycji w poprawę stanu zasobów środowiskowych w sektorze rybołówstwa i
akwakultury.
Kluczowe informacje
Liczba programów
Dostępne
(EUR)

Polityka spójności (EFS, EFRR,
FS, YEI)
1 (krajowy, oparty na wielu
funduszach)

EFRROW

1

1

9

3 011 899 768

837 849 803

24 809 114

1 104 803 61630

EFMR

EWT

fundusze

2. Warunki wstępne efektywnego i skutecznego korzystania z europejskich funduszy
strukturalnych i inwestycyjnych
Warunki wstępne / strategie odnoszące się do niektórych obszarów inwestycji, mianowicie do
zdrowia, transportu i inteligentnej specjalizacji, w tym specyficzny dla EFMR warunek
wstępny odnoszący się do sprawozdania na temat zdolności połowowych, nie zostały jeszcze
zrealizowane, w związku z czym będą musiały zostać wdrożone zgodnie z uzgodnionymi
planami działania. Plany obejmują również kwestie horyzontalne, takie jak problematyka
związana z zamówieniami publicznymi i prawem ochrony środowiska oraz wsparcie na rzecz
realizacji zaleceń dotyczących polityki sformułowanych w kontekście europejskiego
semestru.
3. Zarządzanie europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi
W latach 2014–2020 w Słowenii realizowany będzie tylko jeden oparty na wielu funduszach
program na rzecz wdrażania polityki spójności. Wszystkie fundusze będą koordynowane na
poziomie umowy partnerstwa. Pomoc techniczna zostanie wykorzystana do zwiększenia
zdolności administracji krajowej.
4. Uproszczenia dla beneficjentów
Roczne plany realizacji działań przyczynią się do usprawnienia wdrażania projektów. W
stosownych przypadkach przewidziane jest zastosowanie uproszczonych opcji kosztów.

Jest to suma całkowitej kwoty finansowania UE przeznaczonej na realizację programów w ramach Europejskiej współpracy terytorialnej
(EWT), w których uczestniczy Słowenia.
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1. Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne w Hiszpanii
Wyzwania gospodarcze i społeczne
Tradycyjny hiszpański model wzrostu (opierający się na budownictwie, turystyce i innych
rodzajach działalności o niskiej wartości dodanej, w odniesieniu do których odnotowano
wystąpienie stagnacji produktywności) ujawnił swoje ograniczenia. Środki z europejskich
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych muszą zostać wykorzystane do wspierania procesu
przechodzenia na bardziej innowacyjny i zasobooszczędny model rozwoju, który będzie w
większym stopniu oparty na wiedzy, a także do zmniejszania nierówności, które pogłębiły się
w rezultacie kryzysu. Za główne wyzwania w tym obszarze należy uznać dążenie do
zwiększenia wydajności i konkurencyjności oraz wspieranie zatrudnienia, szczególnie wśród
osób młodych, w warunkach konsolidacji budżetowej. Choć proces wdrażania pomocy
finansowej UE przyznanej w czerwcu 2012 r. zakończył się pomyślnie w styczniu 2014 r.,
MŚP w dalszym ciągu napotykają na ograniczenia w dostępie do kredytów.
Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne ułatwią realizację wielu zaleceń
dotyczących polityki sformułowanych w kontekście europejskiego semestru, np. zaleceń
dotyczących inwestowania w kapitał ludzki, wspierania osób wchodzących na rynek pracy
(dotyczy to w szczególności osób młodych), ułatwiania MŚP uzyskania dostępu do
finansowania i wdrażania nowej krajowej strategii w obszarze badań, rozwoju i innowacji. Na
działania w tych obszarach przeznaczono istotną część finansowania (75 % środków z EFS i
ponad 30 % środków z EFRR).
Główne priorytety i wyniki
Zwiększanie współczynnika aktywności zawodowej i wydajności pracy; ulepszanie
polityki w zakresie kształcenia, szkolenia i włączenia społecznego, ze szczególnym
uwzględnieniem polityki na rzecz osób młodych i grup szczególnie wrażliwych. Wśród
kluczowych priorytetów w tym obszarze należy wymienić inwestycje w kapitał ludzki i
zapewnienie wsparcia dla osób wchodzących na rynek pracy, ze szczególnym
uwzględnieniem działań na rzecz tworzenia miejsc pracy dla osób młodych. Systemy
kształcenia i szkolenia (w tym systemy szkolenia zawodowego) zostaną ulepszone, aby
zapewnić osobom młodym możliwość nabycia odpowiednich umiejętności. Osoby znajdujące
się w trudnej sytuacji i osoby należące do grup defaworyzowanych będą mogły skorzystać z
nowych możliwości. Ponieważ na działania w tym obszarze przeznaczono ponad 10,8 mld
EUR, oczekuje się, że ich realizacja przyczyni się do zwiększenia wskaźnika zatrudnienia
(szacunkowo z poziomu 59,3 % w 2012 r. do poziomu 74 % w 2020 r.), zmniejszenia liczby
osób przedwcześnie kończących naukę (szacunkowo z poziomu 24,9 % w 2012 r. do poziomu
około 15 % w 2020 r.) oraz zmniejszenia liczby osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym o 1,5 mln.
Wspieranie przystosowania systemu produkcyjnego do działalności o wyższej wartości
dodanej poprzez podnoszenie konkurencyjności MŚP (w tym w rolnictwie i
rybołówstwie). Wsparcie dla MŚP będzie obejmowało działania, które będą sprzyjać
przedsiębiorczości i podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą oraz dzięki
którym zwiększona zostanie konkurencyjność przedsiębiorstw, a także ich zdolność do
angażowania się w działalność o wyższej wartości dodanej (w tym z wykorzystaniem ICT), w
celu zapewnienia im ostatecznie większej obecności na rynkach międzynarodowych.
Priorytetem będzie ułatwienie dostępu do finansowania. System transportu w mniej
rozwiniętych regionach w okresie przejściowym zostanie zracjonalizowany w celu wspierania
działalności gospodarczej. Ponad 9,4 mld EUR zostanie przeznaczone na zapewnienie 100 %
ludności dostępu do internetu o prędkości 30 Mb/s (59 % w 2013 r.) i znacznego zwiększenia
liczby przedsiębiorstw zajmujących się wywozem. Szacuje się, że 15 000 młodych osób
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wejdzie do sektora pierwszego, a 5 % gospodarstw rolnych zostanie poddanych
restrukturyzacji i modernizacji.
Promowanie otoczenia biznesowego sprzyjającego innowacji i wzmacnianie badań,
rozwoju i innowacji. Położono nacisk na badania stosowane, rozwój i innowacje oraz na
ICT, w tym na partnerstwa publiczno-prywatne i transfer technologii, co w szczególności
przyniesie korzyści MŚP. Wszystkie inwestycje w infrastrukturę badań i rozwoju oraz
projekty z nimi związane będą podlegały czterem warunkom, które należy spełnić łącznie: (i)
muszą być zawarte w odpowiedniej strategii badań naukowych i innowacji w ramach
inteligentnej specjalizacji; (ii) muszą stanowić drogę do doskonałości; (iii) muszą
charakteryzować się potwierdzoną przewagą konkurencyjną; oraz (iv) muszą wywierać
pozytywny wpływ społeczno-gospodarczy. Kluczowy będzie rozwój kapitału ludzkiego przez
kształcenie i szkolenia, w tym w ramach szkolnictwa wyższego, dzięki współpracy z
przedsiębiorstwami oraz większej liczbie inwestycji sektora prywatnego. Oczekuje się, że
przy kwocie prawie 5,7 mld EUR udział wydatków na badania i rozwój dofinansowywanych
w ramach sektora prywatnego wzrośnie z 45,6 % (2012 r.) do 60 % w 2020 r., skutkując tym,
że około 25 % hiszpańskich przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 10 pracowników
wdroży innowacje technologiczne (w porównaniu z 13,22 % w latach 2010–2012). Inwestycje
przyczynią się do zapewnienia skutecznego wymiaru sprawiedliwości poprzez wsparcie
rozwoju e-sprawiedliwości.
Bardziej wydajne wykorzystanie zasobów naturalnych, między innymi rozwijanie
potencjału niebieskiej gospodarki. Wspierane będą nie tylko efektywność energetyczna i
energia ze źródeł odnawialnych, lecz również czysty transport miejski oraz ukierunkowane
inwestycje środowiskowe. Promowane będą zrównoważone rybołówstwo i akwakultura,
poprawie ulegnie także stan ekosystemów morskich i różnorodność biologiczna wód.
Oczekuje się, że finansowanie w wysokości ponad 10,4 mld EUR przyczyni się w dużej
mierze do obniżenia zużycia energii w budynkach i przedsiębiorstwach. Szacuje się również,
że 14 % obszarów rolnych i leśnych zostanie objętych umowami o zarządzanie w celu
wspierania różnorodności biologicznej.
Wykorzystanie instrumentów finansowych i instrumentów terytorialnych
Hiszpania planuje przydzielić prawie 1,5 mld EUR na instrumenty finansowe, co stanowi
znaczny wzrost w stosunku do poprzedniego okresu. Z tej kwoty 800 mln EUR zostanie
przekazane w ramach inicjatywy na rzecz MŚP. Należy jednak zbadać zakres, w jakim
instrumenty finansowe można przeznaczyć na dalsze inwestycje w ICT, infrastrukturę
środowiskową i transportową oraz efektywność energetyczną, w szczególności w regionach,
dla których nie ma jeszcze planów dotyczących sposobów wykorzystania instrumentów
finansowych.
Ponad 970 mln EUR zostanie zainwestowane w zintegrowane działania na rzecz
zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, obejmując kilka celów tematycznych w
odpowiadających im strategiach obszarów miejskich. Zintegrowane inwestycje terytorialne
zostaną wykorzystane w co najmniej pięciu przypadkach31. Ponad 900 mln EUR zostanie
przekazane za pośrednictwem rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność32.

31

Niebieskie ZIT (strategia atlantycka), Mar Menor (Murcja), Kadyks, Estremadura, Teruel.
Głównie na obszarach wiejskich i przybrzeżnych, a w przypadku spełnienia określonych warunków również na niektórych obszarach
miejskich o wysokiej gęstości zaludnienia.
32
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Kluczowe informacje
Liczba programów
Dostępne
(EUR)

Polityka spójności
(EFS, EFRR, YEI)
45 (6 krajowych, 38
regionalnych, 1 pomoc
techniczna)

18 (1 krajowe, 17
regionalnych)

1

27 941 949 230

8 297 388 821

1 161 620 889

EFRROW

EFMR

EWT

fundusze

8
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1 378 541 701

2. Warunki wstępne efektywnego i skutecznego korzystania z europejskich funduszy
strukturalnych i inwestycyjnych
Nie spełniono jeszcze niektórych tematycznych warunków wstępnych, głównie dotyczących
wody, odpadów, transportu i zatrudnienia. Wprowadzono jednak odpowiednie plany
działania.
3. Zarządzanie europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi
Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne podlegają kontroli w ramach określonych
struktur (komitety koordynujące, oceniające i monitorujące) oraz sieci tematycznych (ds.
komunikacji, badań naukowych i innowacji, obszarów miejskich, środowiska, równych szans,
włączenia społecznego, obszarów wiejskich i rybołówstwa).
Uproszczono system wdrażania poprzez ograniczenie liczby instytucji pośredniczących,
rozdzielenie krajowych i regionalnych instytucji pośredniczących oraz wydatków w ramach
różnych programów EFRR, a także większe zastosowanie administracji elektronicznej.
4. Uproszczenia dla beneficjentów
W znacznie większym stopniu stosowane będą, zgodnie ze stosownymi przepisami, stawki
zryczałtowane i uproszczone opcje kosztów.

Jest to suma całkowitej kwoty finansowania UE przeznaczonej na realizację programów w ramach Europejskiej współpracy terytorialnej
(EWT), w których uczestniczy Hiszpania.
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1. Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne w Szwecji
Wyzwania gospodarcze i społeczne w kontekście europejskich funduszy strukturalnych i
inwestycyjnych
PKB i poziom zatrudnienia w Szwecji stymulowane są przez rosnący popyt wewnętrzny.
Spożycie w gospodarstwach domowych wzrosło w związku z niskimi stopami procentowymi,
rosnącymi dochodami do dyspozycji i ekspansywną polityką fiskalną. Spożycie publiczne
zwiększa się dzięki wyższym wydatkom na integrację migrantów, kształcenie i opiekę nad
osobami starszymi. Szwecja poczyniła niewielkie postępy pod względem spełniania zaleceń
dotyczących polityki sformułowanych w kontekście europejskiego semestru. Mimo
stosunkowo niewielkiej aktywności gospodarczej wzrost zatrudnienia był w ostatnich latach
szczególnie silny. Zatrudnienie powróciło na ścieżkę wzrostu po kryzysie finansowym i już
osiągnęło poziom sprzed kryzysu – wskaźnik zatrudnienia należy do najwyższych w UE.
Bezrobocie od kilku lat utrzymuje się jednak na stałym poziomie około 8 % w związku z
rosnącą siłą roboczą. Stałym wyzwaniem dla szwedzkiego rynku pracy jest integracja dużej
liczby osób w trudnej sytuacji gospodarczej i społecznej. W analizie celów strategii „Europa
2020” wykazano, że Szwecja znajduje się w bardzo dobrej sytuacji, ponieważ zrealizowała
już większość celów strategii „Europa 2020” i nawet wyznaczyła sobie jeszcze ambitniejsze
cele.
Główne priorytety i wyniki
Szwecja postanowiła skupić się na następujących priorytetach, które są silnie związane z
celami strategii „Europa 2020” w zakresie inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego
sprzyjającego włączeniu społecznemu: 1) wspieranie konkurencyjności, wiedzy i innowacji;
2) wzmocnienie zrównoważonego i efektywnego wykorzystywania zasobów na rzecz
trwałego wzrostu; 3) poprawa poziomu zatrudnienia, umiejętności przystosowania
zawodowego oraz dostępu do rynku pracy.
Badania, rozwój i innowacje Badania, rozwój i innowacje zostaną wsparte dzięki inwestycjom
o wartości 330 mln EUR, co zapewni Szwecji wiodącą rolę w zakresie innowacji.
Realizowane programy pomogą stworzyć silne środowiska badawcze i innowacyjne w celu
wzmocnienia interakcji między badaniami naukowymi a przemysłem, zwiększenia zdolności
przedsiębiorstw do wprowadzania swoich produktów na rynek i dalszego pobudzania
innowacji. Szwecja wykorzysta europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne do
wdrożenia strategii inteligentnej specjalizacji we wszystkich ośmiu regionach poprzez
zaangażowanie ponad 5 600 przedsiębiorstw, które będą współpracowały z instytutami
badawczymi w ramach ich obszarów specjalizacji i które otrzymają wsparcie ze środków
europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na wprowadzanie nowych produktów
na rynek. Na przejście na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach w Szwecji
przeznaczono wsparcie w wysokości 200 mln EUR.
Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne odgrywają zasadniczą rolę w zwiększaniu
konkurencyjności MŚP dzięki inwestycjom w wysokości 500 mln EUR we wszystkich
sektorach, w tym w sektorze rolnictwa i rybołówstwa. Ponadto środki w kwocie 250 mln
EUR zostaną przekazane na zwiększanie dostępu do ICT i korzystanie z nich, głównie w
północnej części państwa.
Fundusze zostaną również przeznaczone na poprawę zatrudnialności, w szczególności
bezrobotnych osób młodych i imigrantów, ale również aby umożliwić osobom zatrudnionym
uniknięcie (długotrwałego) bezrobocia. Na wspieranie umiejętności przystosowania
zawodowego, spójności społecznej oraz tworzenia nowych miejsc pracy przeznaczone
zostanie finansowanie w wysokości 818 mln EUR, w tym 44 mln EUR w ramach Inicjatywy
na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Szacuje się, że będzie to miało bezpośredni wpływ na
życie zawodowe i społeczne co najmniej 300 000 obywateli. Szacuje się, że co najmniej 40
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000 bezrobotnych młodych osób w całej Szwecji otrzyma pomoc, a w ramach Inicjatywy na
rzecz zatrudnienia ludzi młodych na rzecz 20 000 młodych osób świadczone będą dodatkowe
usługi.
Jeżeli chodzi o ochronę środowiska, europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne zostaną
przeznaczone na restytucję, zachowanie i wzmacnianie ekosystemów, w szczególności tych
związanych z rolnictwem, rybołówstwem i leśnictwem. Ponad 28 % gruntów rolnych zostanie
objętych umowami dotyczącymi różnorodności biologicznej, a około 33 % tych gruntów –
umowami dotyczącymi poprawy gospodarki wodnej. W rybołówstwie europejskie fundusze
strukturalne i inwestycyjne posłużą głównie wsparciu wdrażania zmienionej wspólnej polityki
rybołówstwa (w tym zakazu odrzutów) i innych działań mających na celu ochronę i restytucję
środowiska wodnego. W odpowiedzi na potrzebę wprowadzenia innowacji na obszarach
wiejskich Szwecja wdroży europejskie partnerstwo innowacyjne, którego celem jest
przekazywanie wyników badań rolnikom i zakładom rolnym, oraz planuje utworzenie około
170 000 miejsc na kursach szkoleniowych. Szwecja oczekuje także, że w ramach funduszy
zapewnione zostanie wsparcie na rzecz utworzenia 3 400 miejsc pracy na obszarach wiejskich
poza sektorem rolnictwa oraz poprawiony zostanie dostęp do usług i infrastruktury nawet dla
43 % ludności wiejskiej.
Wykorzystanie instrumentów finansowych i instrumentów terytorialnych
W okresie programowania 2014–2020 wzrośnie wykorzystanie instrumentów finansowych,
przez co środki przydzielone w ramach EFRR wzrosną do 133 mln EUR, tj. o około 80 % w
porównaniu z latami 2007–2013. Planowane są trzy rodzaje instrumentów finansowych:
osiem regionalnych funduszy venture capital, które mają wesprzeć MŚP, fundusz funduszy,
który ma wspierać prywatne fundusze venture capital na obszarze całego kraju, oraz krajowy
„zielony fundusz”, który ma służyć promowaniu przejścia na gospodarkę niskoemisyjną.
Szwecja korzysta ze wsparcia w ramach EFRR wyłącznie w odniesieniu do instrumentów
kapitałowych do celów ogólnego wsparcia MŚP i wsparcia w sektorze energetycznym.
Programy zapewnią wykorzystanie instrumentów terytorialnych. Trzy programy EFRR
obejmują wdrażanie strategii zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, a w ramach
jednego z tych programów stosowane jest podejście oparte na zintegrowanych inwestycjach
terytorialnych. Środki z funduszy będą inwestowane w rozwój lokalny, dzięki któremu
ponad 50 % ludności wiejskiej otrzyma pomoc w ramach strategii rozwoju lokalnego
wdrażanych przez 50 lokalnych grup działania w całym kraju. Partnerstwa lokalne na
obszarach wiejskich, miejskich i pośrednich oraz związki między obszarami wiejskimi i
miejskimi zostaną umocnione dzięki realizacji dedykowanego krajowego programu
opartego na wielu funduszach ze środków pochodzących zarówno z EFRR, jak i EFS, oraz
będą ukierunkowane wyłącznie na rozwój lokalny kierowany przez społeczność.
Kluczowe informacje
Liczba programów
Dostępne fundusze
(EUR)

Polityka spójności (EFS, EFRR,
YEI)
8 regionalnych, 2 krajowe, 1
rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność
1 763 510 980

EFRROW

EFMR

EWT

1

1

10

1 763 565 250

120 156 004

981 326 30834

2. Warunki wstępne efektywnego i skutecznego korzystania z europejskich funduszy
strukturalnych i inwestycyjnych

Suma stanowi całkowitą kwotę finansowania UE przeznaczoną na realizację programów w ramach Europejskiej współpracy terytorialnej
(EWT), w których uczestniczy Szwecja.
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Szwecja spełnia wszystkie niezbędne warunki wstępne poza warunkiem dotyczącym
efektywności energetycznej i ogólnym warunkiem wstępnym dotyczącym systemów
statystycznych i wskaźników wyników programu operacyjnego dla rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność.
3. Zarządzanie europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi
Głównym operacyjnym narzędziem koordynacji w odniesieniu do wszystkich europejskich
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych będzie Fondsamordningsgruppen (grupa
koordynująca fundusze), która będzie dążyć do zapewnienia koniecznej współpracy między
organami krajowymi odpowiedzialnymi za zarządzanie europejskimi funduszami
strukturalnymi i inwestycyjnymi: Agencją na rzecz Rozwoju Regionalnego i Wzrostu
Gospodarczego, Szwedzką Radą EFS i Szwedzką Radą Rolnictwa.
4. Uproszczenia dla beneficjentów
Ważnym krokiem na rzecz uproszczenia jest to, że instytucje zarządzające już umożliwiają
beneficjentom elektroniczne zarządzanie projektami. Wdrożenie pełnej elektronicznej obsługi
europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych zostanie zakończone w 2016 r. Na
podstawie aktu delegowanego przyjętego przez Komisję dnia 9 lipca 2015 r. w odniesieniu do
EFS stosowana będzie dla beneficjentów nowa uproszczona opcja kosztów.
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1. Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne w Zjednoczonym Królestwie
Wyzwania gospodarcze i społeczne w kontekście europejskich funduszy strukturalnych i
inwestycyjnych
W 2014 r. gospodarka Zjednoczonego Królestwa odnotowała wzrost o 2,8 % – jest to
najlepszy wynik od 2006 r. Prognozowany wzrost gospodarki w 2015 r. ma wynieść 2,5 %.
Wskaźnik zatrudnienia (73,5 %) jest teraz najwyższy w historii. Bezrobocie (5,5 %) jest na
najniższym od siedmiu lat poziomie i cały czas spada.
Sytuacja na rynku pracy Zjednoczonego Królestwa ogólnie przedstawia się dobrze, jednak
wydajność pracy wzrasta w spowolnionym tempie. Poziomy umiejętności podstawowych są
niższe w porównaniu z państwami podobnymi do Zjednoczonego Królestwa, a rynek pracy
charakteryzuje się niepełnym zatrudnieniem, małą liczbą godzin pracy oferowanych pewnym
grupom oraz małymi możliwościami przejścia z bezrobocia do zatrudnienia. Ubóstwo wśród
dzieci oraz gospodarstwa domowe o niskich dochodach stanowią wyzwania, w przypadku
których sytuacja może się pogorszyć przez wprowadzone w przeszłości zmiany w
korzyściach podatkowych, co może mieć również wpływ na środki zachęty do pracy.
Jednym z głównych problemów, z jakim boryka się Zjednoczone Królestwo, jest niska
wydajność. Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne mogą wpływać na szereg
czynników, od których zależy produktywność, poprzez nakłady kapitału i inwestycje w
badania i rozwój (inteligentny wzrost) oraz kształcenie i umiejętności (wzrost sprzyjający
włączeniu społecznemu). Zjednoczone Królestwo przeznacza już znaczne ilości zasobów
krajowych na realizację celów strategii „Europa 2020”, uwzględniając odpowiednie zalecenia
dotyczące polityki sformułowane w kontekście europejskiego semestru. Chociaż Zjednoczone
Królestwo jest zaangażowane w realizację szerszych celów politycznych, państwo to nie
zobowiązało się do realizacji celów strategii „Europa 2020”, w tym celów związanych ze
wskaźnikiem zatrudnienia, z poziomami wydatków na badania i rozwój, przedwczesnym
kończeniem nauki i uczestnictwem w kształceniu wyższym.
Główne priorytety i wyniki
W latach 2014–2020 finansowanie z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych
w wysokości ponad 16 mld EUR bezpośrednio przyczyni się do realizacji strategii „Europa
2020”. Oczekuje się, że inwestycje o wartości 1,6 mld EUR w ramach europejskich funduszy
strukturalnych i inwestycyjnych przyciągną inwestycje sektora prywatnego w badania
naukowe i innowacje na wyższym poziomie (127,5 mln EUR).
Środki w kwocie 266 mln EUR zostaną zainwestowane w poprawę infrastruktury ICT w celu
eliminacji wyraźnych niedoskonałości rynku i wdrożenia planowanych inicjatyw, aby
zwiększyć szybkość i poprawić jakość rozwoju lokalnego oraz zwiększyć wykorzystanie
ICT przez przedsiębiorstwa.
Inwestycje w kwocie 2,4 mld EUR zapewnią wsparcie na rzecz MŚP poprzez eliminację
barier wzrostu, takich jak: dostęp do finansowania, doradztwo dla przedsiębiorstw, rozwój
łańcucha dostaw i wsparcie sektorowe (w tym wsparcie sektorów rolnictwa, rybołówstwa i
akwakultury). Poprawa dostępu do finansowania jest kluczowym priorytetem, w
szczególności biorąc pod uwagę zbyt małą liczbę funduszy inwestycyjnych w wielu częściach
Zjednoczonego Królestwa.
Fundusze w wysokości 1,4 mld EUR pomogą w zbudowaniu rynku niskoemisyjnych
technologii, towarów i usług środowiskowych (np. poprzez wspieranie innowacji,
współpracę w ramach łańcuchów dostaw, instrumenty finansowe i zachęcanie do zmiany
rodzaju transportu), zachęcaniu do zwiększania efektywności energetycznej (między innymi
w przedsiębiorstwach i w ramach procesów przemysłowych) oraz zapewnieniu poprawy
zużycia energii w około 15 500 gospodarstwach domowych. Inwestycje zostaną przeznaczone
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na produkcję 45 158 MW dodatkowej energii ze źródeł odnawialnych, wsparcie
zindywidualizowanych rozwiązań niskoemisyjnych (np. inteligentnych miast i
zrównoważonej mobilności), przyjazny środowisku niskoemisyjny transport publiczny
oraz uwolnienie potencjału zasobów energii morskiej.
Środki w wysokości około 4,5 mld EUR przyczynią się do realizacji polityki w zakresie
zmiany klimatu oraz priorytetów zrównoważonego użytkowania gruntów i zarządzania
nimi poprzez ukierunkowane działania z zakresu rolnictwa, środowiska i klimatu oraz
poprzez zarządzanie ryzykiem powodzi i erozji obszarów przybrzeżnych. Fundusze
przyczynią się do zrównoważonego rozwoju obszarów rybołówstwa i akwakultury. Poprawie
ulegną także ekosystemy morskie i różnorodność biologiczna wód. Szacuje się, że fundusze
mogą przyczynić się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 554 048 ton ekwiwalentu
dwutlenku węgla rocznie.
Dzięki finansowaniu o wartości ponad 360 mln EUR osiągnięta zostanie poprawa
funkcjonowania sieci TEN-T w mniej rozwiniętych regionach.
Udział EFS w programach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych wynosi
45,9 % (5 148 691 817 EUR). Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych będzie
dostępna w Londynie Wewnętrznym, Merseyside, Tees Valley i Durham, West Midlands,
południowo-zachodniej Szkocji oraz Kingston upon Hull, mieście Thurrock, Nottingham i
Leicester.
Do głównych priorytetów programów operacyjnych w Zjednoczonym Królestwie będzie
należeć pokonanie barier w zakresie wchodzenia na rynek pracy, utrzymania zatrudnienia i
rozwoju w pracy, w tym poprzez zapewnienie szkolenia mającego na celu podniesienie
umiejętności i wsparcia innego rodzaju; przy szczególnym uwzględnieniu przechodzenia z
bezrobocia do zatrudnienia. Szczególny nacisk zostanie położony na osoby znajdujące się w
niekorzystnej sytuacji i osoby młode. Zjednoczone Królestwo przydzieli 1,1 mln EUR z
łącznej kwoty EFS wynoszącej 5,1 mln EUR na włączenie społeczne, walkę z ubóstwem i
dyskryminacją.
Do oczekiwanych rezultatów należą zwiększenie liczby innowacyjnych przedsiębiorstw
(między innymi poprzez zwiększenie liczby powiązań między MŚP a ośrodkami
akademickimi oraz planowane zaangażowanie British Business Bank), zwiększenie dostępu
do superszybkich sieci szerokopasmowych i ich wykorzystania zgodnie z unijną agendą
cyfrową; wsparcie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, udoskonalenie
zrównoważonego gospodarowania gruntami w rolnictwie i leśnictwie, ograniczenie
poziomów bierności zawodowej wśród osób młodych i długotrwale bezrobotnych oraz
podniesienie poziomów szkoleń i umiejętności.
Wykorzystanie instrumentów finansowych i instrumentów terytorialnych
Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne zostaną przeznaczone na poprawę dostępu
MŚP do finansowania poprzez zwiększenie środków finansowania w przypadkach, w których
występuje niedoskonałość rynku, i wprowadzenie usług z zakresu wsparcia. Nie podano
jeszcze konkretnych propozycji wykorzystania instrumentów finansowych w przyszłości,
ponieważ wciąż trwają oceny ex-ante; do tej pory wiele jednak wskazuje, że Zjednoczone
Królestwo zwiększy swój przydział instrumentów finansowych o około 50 % w porównaniu z
latami 2007–2013, w wyniku czego wyniesie on ponad 1 mld EUR. Większość z tych
środków zostanie wykorzystana w dziedzinie wsparcia MŚP, innowacji i energii. Ponadto w
programach przewidziano możliwość wykorzystania instrumentów finansowych do
wdrożenia sieci szerokopasmowej i infrastruktury środowiskowej.
Zagadnienia terytorialne: w szczególności w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju
obszarów miejskich w miastach i głównych regionach metropolitarnych w Anglii zostanie
zainwestowane co najmniej 5,4 % środków przydzielonych w ramach EFRR. Jeżeli chodzi o
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program LEADER, środki zarezerwowane na jego realizację w Zjednoczonym Królestwie
wyniosą co najmniej 5 % całkowitego wkładu EFRROW w programy rozwoju obszarów
wiejskich. Kwota 48,5 mln EUR ze środków EFRR i kwota 58,3 mln EUR ze środków EFS
zostaną przeznaczone na wsparcie w Anglii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność. Zintegrowane inwestycje terytorialne zostaną wykorzystane na rzecz
zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich oraz jako narzędzie realizacji zintegrowanego
podejścia do inwestycji w mniej rozwiniętych regionach Kornwalii i Scilly. Strategia na rzecz
basenu Oceanu Atlantyckiego również będzie wartościowym źródłem inspiracji w ramach
wdrażania europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.
Kluczowe informacje
Polityka spójności (EFS, EFRR,
YEI)
Liczba
programów
Dostępne fundusze
(EUR)

EFRROW

EFMR

EWT

12 regionalnych

4
regionalnych

1 krajowy

10

10 974 276 104

5 199 666 491

243 139 437

1 991 080 33435

2. Warunki wstępne efektywnego i skutecznego korzystania z europejskich funduszy
strukturalnych i inwestycyjnych
Szczegółową ocenę ogólnych i tematycznych warunków wstępnych przeprowadzono na
poziomie programu ze względu na rozbudowaną strukturę administracji Zjednoczonego
Królestwa. Wszystkie ogólne i tematyczne warunki wstępne zostały spełnione.
3. Zarządzanie europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi
W celu zmaksymalizowania korzyści płynących z europejskich funduszy strukturalnych i
inwestycyjnych wykorzystany zostanie szereg dodatkowych unijnych (np. Horyzont 2020) i
krajowych instrumentów polityki. Zjednoczone Królestwo wdrożyło mechanizmy mające
zapewnić skoordynowanie europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych z innymi
instrumentami unijnymi i krajowymi.
4. Uproszczenia dla beneficjentów
Instytucje zarządzające opracowują uzgodnienia, w tym dotyczące szerszego wykorzystania
kwot ryczałtowych i uproszczonych opcji kosztów, w celu zapewnienia skutecznego
ograniczenia obciążeń administracyjnych beneficjentów i podmiotów administracyjnych.

Jest to suma całkowitej kwoty finansowania UE przeznaczonej na realizację programów w ramach Europejskiej współpracy terytorialnej
(EWT), w których uczestniczy Zjednoczone Królestwo.
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