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Bieżący stan przygotowań do perspektywy 2014 - 2020 

 Umowa Partnerstwa przyjęta przez Komisję Europejską  

23 maja 2014 r.  

 I tura negocjacji Krajowych Programów Operacyjnych – lipiec 

2014 r. 

 I tura negocjacji Regionalnego Programu Operacyjnego WP –  

30 września 2014 r. 

 II tura negocjacji 21 października 2014 r.  
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Bieżący stan przygotowań do perspektywy 2014 – 2020 
 

Główne kwestie z negocjacji RPO 

 Kwestie horyzontalne  

 Porównanie perspektywy 2007 – 2013 i 2014 – 2020 w oparciu 

o wysokości alokacji i wskaźniki rezultatu (tam gdzie jest to 

możliwe i logiczne), 

 Kategorie interwencji - mają charakter indykatywny, jednak przy 

znacznych zmianach wymagają uzasadnienia, a nawet zmiany 

programu, 

 tryb pozakonkursowy – w niektórych przypadkach do 15% 

alokacji. 
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Główne kwestie z negocjacji RPO 

 CT 1: 
• alokacja na CT 1, 

• odwołanie do RIS3, 

• wsparcie infrastruktury B+R w ramach PI 1a może stanowić maksymalnie 

10% alokacji na CT1, 

• w PI 1a umieszczenie projektów z zakresu infrastruktury B+R w KT nie 

powinno być równoznaczne z zagwarantowaniem wsparcia,  

• w ramach PI 1b priorytetem są wydatki na działalność badawczą, wydatki 

na infrastrukturę B+R powinny stanowić mniejszą część alokacji, 

• w PI 1b ograniczone możliwości wsparcia dużych przedsiębiorstw, 

• w PI 1b pierwsza produkcja nie oznacza produkcji na masową skalę. 
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Główne kwestie z negocjacji RPO 
 CT 3: 
• priorytetem jest wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw,    

• preferencje dla RIS3, 

• alokacja uzbrojenie terenów inwestycyjnych nie powinna przekraczać   10%, 

ograniczenia w tym zakresie zgodne z warunkami wskazanymi w UP: 

  - projekty uwarunkowane będą zapewnieniem właściwego dostępu do terenów inwestycyjnych 

finansowanego ze środków własnych beneficjenta lub w ramach projektu komplementarnego 

w ramach CT4, CT7 lub CT9 , 

-  projekty mające na celu przygotowanie terenów inwestycyjnych, stref aktywności gospodarczej 

realizowane będą pod warunkiem nie powielania dostępnej infrastruktury, chyba, że limit 

dostępnej powierzchni został wyczerpany, 

• ograniczenia wsparcia w odniesieniu do klastrów (klastry a IOB), 

• wsparcie IOB warunkowane podejściem popytowym, 

•  wsparcie bezpośrednie IOB tylko w zakresie profesjonalizacji - powinno 

prowadzić do znacznej poprawy jakości funkcjonowania instytucji 

(potwierdzonej uzyskaniem certyfikatu jakości), 

• ograniczenia co do promocji gospodarczej regionu. 
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Główne kwestie z negocjacji RPO 

 CT 4: 

 
• indywidualne mierniki ciepła, 

• w PI 4d nie ma potrzeby tworzenia oddzielnych planów dot. 

niskoemisyjnego transportu publicznego (SUMP) o ile w innej 

strategii/planie gospodarki niskoemisyjnej zawarta jest część dot. 

czystego transportu miejskiego. 
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Główne kwestie z negocjacji RPO 

 CT 5: 
• działania powinny być skoncentrowane na wypełnieniu wymogów Ramowej 

Dyrektywy Wodnej, 

• wsparcie służb ratowniczych powinno być realizowane w mniejszym 

zakresie, 

 

 

 CT 6: 
• priorytetem jest gospodarka odpadami, istotne działania świadomościowe, 

• ex-ante dla odpadów, 

• gospodarka wodno-ściekowa – KPOŚK 2-10 tys. RLM, 

• small scale w obszarze kultury – do 5 mln EUR. 
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Główne kwestie z negocjacji RPO 

 CT 7: 
• nie ma zgody na przeznaczanie większości środków na drogi, realizowane 

interwencje powinny w znacznym stopniu dotyczyć kolei,  

• dla dróg lokalnych dopuszczalny limit alokowanych środków wynosi 15% 

(zgodnie z UP) i KE nie zgadza się na żadne ustępstwa. 

 

Zgodnie z UP inwestycje w drogi lokalne są możliwe jedynie: 
 

- gdy zapewnią konieczne bezpośrednie połączenia z siecią TEN-T, przejściami 

granicznymi, portami lotniczymi, terminalami towarowymi, centrami lub platformami 

logistycznymi, 

 - gdy przyczynią się do fizycznej, gospodarczej i społecznej rewitalizacji  

i regeneracji miejskich obszarów funkcjonalnych (jako element lokalnego planu 

rewitalizacji),  

- są związane ze zrównoważoną mobilnością miejską (jako element planu mobilności 

miejskiej, planu niskoemisyjnego, Strategii MOF).  
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Harmonogram kolejnych działań 

  Listopad 2014 r. III runda negocjacji, 

 

 Spotkania w Brukseli w sprawie kwestii horyzontalnych 

(ZIT, wskaźniki, ramy wykonania), następnie przekazanie 

poprawionych programów. 
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Dziękuję Państwu za uwagę 
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