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Wyróżniki Polityki Spójności 2014-2020

• Realizacja celów Strategii EUROPA 2020:

• rozwój inteligentny

• rozwój zrównoważony

• rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

• Koncentracja tematyczna

• Zintegrowane podejście (wzmocniony wymiar terytorialny)

• Koordynacja i komplementarność 

• Warunkowość (ex-ante, ex-post, makroekonomiczna)

• Zorientowanie na efekty (korekty finansowe za nieprzestrzeganie)

• Wzmocniona zasada partnerstwa

• Wzmocniona zasada dodatkowości (korekty finansowe za nieprzestrzeganie)

• Instrumenty finansowe

Ramy 
Wykonania

„Kamienie 
Milowe”



Koncentracja tematyczna 

Polityki Spójności 2014-2020

Obszary tematyczne interwencji Funduszy (EFRR, EFS, FS, EFRROW, EFMiR):

1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji

2. Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości ICT

3. Poprawa konkurencyjności MŚP, sektora rolnego, sektora rybołówstwa i akwakultury

4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach

5. Dostosowanie do zmiany klimatu, zapobieganie ryzyku i zarządzanie ryzykiem

6. Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystywania zasobów

7. Zrównoważony transport i poprawa przepustowości kluczowych sieci infrastrukturalnych

8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników

9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

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

11. Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej

Dla wszystkich funduszy WRS w odniesieniu do każdego celu tematycznego określono 

szczegółowe priorytety inwestycyjne.

Te priorytety determinują zakres interwencji programów operacyjnych.



Limity finansowe 

Polityki Spójności 2014-2020

• Minimalne progi finansowe jako mechanizm koncentracji tematycznej

• Limity dla regionów słabiej rozwiniętych (wynikające z pakietu rozporządzeń UE):

– 20-25% środków EFS i EFRR na tzw. cele typowe dla ESF (zatrudnienie i mobilność, 

włączenie społeczne, edukacja i uczenie przez całe życie) 

– 20% alokacji EFS na włączenie społeczne i zwalczanie ubóstwa

– 60% alokacji EFS na max. 4 priorytety inwestycyjne

– 50% środków EFRR na efektywność energetyczną, OZE, B+R oraz wsparcie MŚP

– 10% (12%) alokacji EFRR (FS) na gospodarkę niskoemisyjną (m.in. nowe technologie, 

transport zbiorowy)

– 5% alokacji EFRR na zrównoważony rozwój obszarów miejskich

– 25% alokacji EFRROW na ochronę środowiska i zmiany klimatu

– 5% alokacji EFRROW na działania LEADER



Projekt RPO dotychczas…

Działanie Termin

Zarys projektu RPO WP 7 czerwca 2013

I projekt RPO WP 27 września 2013

Konsultacje społeczne październik/listopad 2013

Ocena ex-ante zakończona w styczniu br.

II projekt RPO WP 7 lutego br.

Przekazanie projektu RPO WP/opinie:
MIR (Zespół Międzyresortowy + nieformalny dialog)

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania

Pomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Radni Sejmiku

10 lutego br.

Raport POŚ dla projektu RPO WP 20 lutego br.

Konsultacje społeczne POŚ /uzgodnienia zakończone w marcu br.



Alokacja

520 mln EUR

1,343 mld EUR
EFRR 

72%

1,863 mld EUR

EFS 

28%

Rezerwa Wykonania

111,8 mln EUR



Osie Priorytetowe

Wkład 

krajowy   

mln EUR

Wkład UE (mln EUR)

Alokacja
Udział

w alokacji
ZIT

Instrumenty 

finansowe

1. Komercjalizacja wiedzy (EFRR) 28,4 161,2 8,6% 25,8 38,7

2. Przedsiębiorstwa (EFRR) 30,8 174,6 9,4% 7,9 34,9

3. Edukacja (EFS) 20,5 116,4 6,2% 0 0

4. Kształcenie zawodowe (EFRR) 11,9 67,2 3,6% 0 0

5. Zatrudnienie (EFS) 39,4 223,7 12,0% 16,3 0

6. Integracja (EFS) 20,1 114,3 6,1% 23,9 0

7. Zdrowie (EFRR) 19,0 107,5 5,8% 6,5 0

8. Konwersja (EFRR) 28,4 161,2 8,6% 41,1 16,4

9. Mobilność (EFRR) 59,3 335,9 18,0% 40,3 0

10. Energia (EFRR) 37,9 214,9 11,6% 73,5 60,4

11. Środowisko (EFRR) 21,4 120,9 6,5% 0 0

12. Pomoc techniczna (EFS) 11,5 65,2 3,5% 0 0

RAZEM 328,8 1 863,0 100,0% 235,2 150,5

Osie Priorytetowe i alokacje



Osie Priorytetowe (1)



Osie Priorytetowe (2)



Osie Priorytetowe (3)



Osie Priorytetowe (4)



Osie Priorytetowe (5)



PRIORYTET INWESTYCYJNY 8.2 

Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój 
potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla 
określonych obszarów, w tym poprzez (…)  zwiększenie dostępu do 

określonych zasobów naturalnych i kulturalnych oraz ich rozwój

Ukierunkowanie interwencji:
Działania o charakterze sieciowym, polegające na:

• zagospodarowaniu tras turystycznych o charakterze regionalnym i 
ponadregionalnym, 

• budowie lub modernizacji infrastruktury żeglarskiej, 

• rozwoju infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz o charakterze 
uzdrowiskowym

Warunki wsparcia: 
• Wkład w zmianę profilu gospodarki prowadzonej na danym obszarze, tworzenie 

miejsc pracy, ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko, zwłaszcza na 
obszarach cennych przyrodniczo

• Wpisywanie się w strategie, programy lub plany rozwojowe obszarów 
problemowych, zawierające spójną, zintegrowaną koncepcję rozwoju danego 
terytorium 

Oś Priorytetowa 8 

KONWERSJA



Przedsięwzięcia strategiczne w RPS PP 

a RPO WP

RPS Pomorska Podróż

Regionalne sieciowe produkty turystyczne

mln PLN

Przedsięwzięcie

Wartość
Termin 

realizacji

Jednostka 

odpowiedzialnaOgółem SWP

EuroVelo 102 2 2014-2020 DT

Kajakiem przez Pomorze 71 1 2014-2020 DIF

Pętla Żuławska i Zatoka Pucka 80 2 2014-2020 DIF

RAZEM 253 5



PRIORYTET INWESTYCYJNY 6.3

Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego

Ukierunkowanie interwencji:

Ratowanie, przywracanie wartości i ochronę charakterystycznych zabytków lub ich 
zespołów wraz z otaczającym je kontekstem krajobrazowym –

• poprzez m.in. prace rehabilitacyjne i modernizacyjne służące nadaniu im 
nowych funkcji (usług turystyki lub kultury) 

• przy możliwym jednoczesnym zachowaniu funkcji dotychczasowych, jak 
również wdrażanie nowych form zarządzania (np. parki kulturowe) 

Projekty ukierunkowane na podnoszenie jakości przestrzeni publicznej obejmujące 
realizację prac służących estetyzacji i podkreśleniu walorów kulturowych tej 
przestrzeni w ramach układów urbanistycznych i ruralistycznych wpisanych do 
rejestru zabytków 

Projekty umożliwiające bezpieczną eksploatację zasobów materialnego i 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu, w tym w zakresie 
dokumentowania i popularyzacji, inwentaryzacji i udostępniania zasobów 
kultury (w szczególności digitalizacja zasobów, tworzenie nowych treści 
cyfrowych)

Oś Priorytetowa 8 

KONWERSJA



PRIORYTET INWESTYCYJNY 6.4 

Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja 
gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program 

„Natura 2000” i zieloną infrastrukturę

Ukierunkowanie interwencji:

Projekty dotyczące zabezpieczania obszarów chronionych przed nadmierną 
i niekontrolowaną presją turystów, w szczególności związane z 
ukierunkowaniem ruchu turystycznego, w tym budowy, przebudowy lub 
rozbudowy małej infrastruktury takiej jak: 

• ścieżki dydaktyczne, 

• ścieżki rowerowe, 

• szlaki turystyczne, 

• parkingi, 

• punkty i wieże widokowe, 

• zadaszenia, 

• platformy, 

• punkty informacyjne.

Oś Priorytetowa 11 

ŚRODOWISKO



PRIORYTET INWESTYCYJNY 3.2

Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w 
szczególności w celu umiędzynarodowienia

Ukierunkowanie interwencji:

Wsparcie dla indywidualnych przedsiębiorstw,  grup branżowych i 
międzybranżowych:

• pomoc w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych z partnerami zagranicznymi 
lub tworzeniu wspólnej oferty rynkowej, a także udostępnianie informacji o 
możliwościach kooperacji i warunkach inwestowania na określonych rynkach 

• tworzenie i rozwój branżowych centrów informacyjnych oraz wsparcie 
współpracy z zagranicznymi przedstawicielstwami samorządowymi i 
gospodarczymi. 

• wizyty studyjne, misje gospodarcze oraz udział w międzynarodowych imprezach 
targowo-wystawienniczych. 

Działania ukierunkowane na:
• promocję pomorskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych,
• wzmocnienie wizerunku regionu i pomorskiej gospodarki, obejmujące m.in. 

budowę i wdrożenie systemu promocji gospodarczej regionu.

Oś Priorytetowa 2

PRZEDSIĘBIORSTWA



mln PLN

Przedsięwzięcie

Wartość
Termin 

realizacji

Jednostka 

odpowiedzialna
Ogółem SWP

Pomorski Trójkąt Wiedzy 1 350 0 2015-2019 InnoBaltica  

Pomorski Broker Eksportowy 40 5 2014-2020 ARP

Invest in Pomerania 200 0 2014-2020 ARP

Study in Pomorskie.eu 12 5 2013-2020 DRG

RAZEM 1 602 10

RPS Pomorski Port Kreatywności

Przedsięwzięcia strategiczne w RPS PPK 

a RPO WP



Tryby wyboru projektów:

- Indywidualny (przedsięwzięcia strategiczne z RPS) 

- Konkurencyjny (konkursowy)

- Konkurencyjno-negocjacyjny (z preferencjami dla projektów 

uzgodnionych)

W RPO WP stosowane wobec tych OF/OSI, gdzie: 

• istnieje silna potrzeba rozwiązania problemów dzięki ponadsektorowej, 

wielopodmiotowej współpracy,

• ww. problemy odnoszą się do terytorium mającego wyraźną odrębność i 

specyfikę,

• istnieją warunki dla skutecznego przeprowadzenia interwencji dzięki 

podejściu zintegrowanemu (wielotematycznemu) . 

Wybór projektów  



Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) 

• dla Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta (z PZPW)

• nie wydzielono odrębnej Osi Priorytetowej dla ZIT 

• projekty muszą spełnić kryteria Programu

• wydzielono alokacje w większości Osi

Zintegrowane Porozumienia Terytorialne (ZPT) 

• dla miejskich obszarów funkcjonalnych (MOF, z PZPW) 

• reprezentacja MOF musi mieć charakter wielosektorowy

• efektem negocjacji będzie spójny pakiet przedsięwzięć 

rozwojowych

• projekty muszą spełnić kryteria Programu

• nie wydzielono alokacji, ale wskazano preferencje

w większości Osi

Narzędzia terytorialne

Regulacje UE i krajowe 

(Umowa Partnerstwa)

Regulacje regionalne

(SRWP, RPS)



Kalendarium ZPT/ZIT

Dotychczasowy przebieg prac Termin

Wstępne Stanowiska negocjacyjne MOF lipiec 2013

Spotkania robocze („prenegocjacje”) lipiec-sierpień 2013

Uzupełnienie wstępnych Stanowisk negocjacyjnych MOF wrzesień 2013

I Stanowisko negocjacyjne SWP (obszary tematyczne, kryteria ZPT) październik 2013

I runda negocjacji październik-listopad 2013

Oficjalne Stanowiska negocjacyjne MOF listopad-grudzień 2013 r.

II runda negocjacji listopad-grudzień 2013

Weryfikacja Stanowisk negocjacyjnych MOF (dwukrotna) grudzień 2013 r.-luty 2014

Zaktualizowane Stanowisko negocjacyjne SWP 14 marca 2014

III runda negocjacji kwiecień 2014

W trakcie…przyjęcie przez ZWP projektów RPO WP (luty/marzec  2014) 



Nowe akcenty w perspektywie 2014-2020 

w obszarze „turystyka”

 pomoc publiczna i poziomy dofinansowania (np. ryczałtowa luka 

finansowa)

 instrumentu zwrotne (pożyczki, poręczenia vs. dotacje)

 modele zarządzania i „tezauryzacji” produktów turystycznych a nie 

tylko „goła” infrastruktura

 projekty wpisujące się w produkty „sieciowe” o znaczeniu ponadlokalnym

 współpraca i uzgodnienia pomiędzy interesariuszami z różnych sektorów i 

w skali ponadlokalnej 

 kontekst ochrony środowiska

 kontekst rozwoju przedsiębiorczości

 kontekst kształcenia i zatrudnienia



Co dalej z RPO ?

Działanie Termin

Opinia MIR o zgodności z UP
(od niej uzależnione jest przesłanie RPO WP do KE)

3 kwietnia br. (?)

Przekazanie projektu RPO WP do negocjacji z KE 
(poprzez SFC)

do 10 kwietnia br.

Rozpoczęcie/zakończenie formalnych negocjacji z KE
maj-czerwiec br. / 

listopad-grudzień br.



Dziękuję za uwagę


