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MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

Współfinansowanie projektów w ramach Budżetu Państwa

Operacjonalizacja zasad horyzontalnych w ramach kryteriów wyboru projektów

Wsparcie dla partnerstw terytorialnych w ramach programów krajowych

Zamykanie programów operacyjnych perspektywy 2014-2020

Plan prezentacji



Podział limitu na współfinansowanie z budżetu państwa programów regi onal nych 
na l at a 2021- 2027 

• Kwota BP na współfinansowanie programów regionalnych na lata 2021-2027 to 
1,87 mld EUR; kwota ta stanowi wieloletni limit wydatków, o którym mowa w UFP

• Limit środków na współfinansowanie BP w FST stanowi odrębną pulę od limitu 
środków w EFRR i EFS+ - limit BP w odniesieniu do EFRR oraz EFS+ to 1,5 mld 
EUR, limit BP w odniesieniu do FST to 365 mln EUR

• W ramach ww. kwot limit BP do ujęcia w Kontraktach Programowych w 
odniesieniu do 16 PR: EFRR oraz EFS+ to 1,3 mld EUR oraz FST 321 mln EUR

• Pozostała część to środki na współfinansowanie projektów PJB oraz JST w zakresie 
zadań zleconych z zakresu administracji rządowej poza Kontraktem Programowym 
(konieczne odpowiednie pomniejszenie limitu na EFRR oraz EFS+ o 200 mln EUR i 
FST o 44 mln EUR)



Podział limitu na współfinansowanie z budżetu państwa programów regionalnych na 
lata 2021-2027 – współfinansowanie w odniesieniu do projektów EFS+ 

 

 Kwota z BP na współfinansowanie w odniesieniu do EFS+ stanowi wypadkową 
przyjętej struktury alokacji w regionie zgodnie z  załącznikiem 33 do KP

 Maksymalny poziom dofinansowania ze środków BP wyższy w 3 regionach 
(dolnośląskim, wielkopolskim i warszawskim stołecznym) 

 Wymogi co do wniesienia wkładu własnego od beneficjentów zasadniczo 
analogiczne bez względu na miejsce realizacji/dofinansowania projektu EFS+ w 
kontekście kategorii regionu

 Łączna kwota BP na współfinansowanie EFS+ wynosi blisko 780 mln EUR



Podział limitu na współfinansowanie z budżetu państwa programów regionalnych na 
lata 2021-2027 – współfinansowanie w odniesieniu do projektów EFRR 

 Kwota na współfinansowanie z BP w odniesieniu do EFRR  jest wypadkową 
środków skonsumowanych przez współfinansowanie EFS+ i wynosi ok. 520 mln 
EUR

 Założenia podziału BP dla EFRR pomiędzy regiony:

-40% kwoty BP podzielone proporcjonalnie do podziału alokacji EFRR między 
regiony,

-20% kwoty BP podzielone wg struktury alokacji przyjętej przez IZ w podziale na 
Kategorie Interwencji (predystynowane KI określone we współpracy z IZ),

-40% kwoty BP podzielone wg udziału gmin z danego województwa ze 
wskaźnikiem dochodów podatkowych Gg poniżej średniej w relacji do liczby 
gmin ze wskaźnikiem Gg poniżej średniej w Polsce. 



Podział limitu na współfinansowanie z budżetu państwa programów regionalnych na 
lata 2021-2027 – współfinansowanie w odniesieniu do projektów FST 

Założenia podziału BP dla FST:
-zakres wsparcia FST w znacznej mierze  analogiczny do wsparcia z EFRR i EFS+ (struktura 
projektów inwestycyjnych i miękkich w FST niezależnie od kategorii regionu analogiczna jak 
struktura EFRR/EFS+ w PR, czyli 71,9%/28,1%),
-współfinansowanie z BP projektów miękkich finansowanych z FST powinno mieć 
analogiczny wymiar jak uśrednione współfinansowanie BP-EFS+ dla regionów 
poszczególnych kategorii (słabiej rozwiniętych i przejściowych), 
-w odniesieniu do projektów inwestycyjnych - podobnie jak w EFRR - wykorzystanie przez 
JST ok. 1/3 alokacji FST; z uwagi na wyzwania stojące przed JST objętymi procesami 
sprawiedliwej transformacji zakładamy, że wkład krajowy powinien być współfinansowany 
z BP maksymalnie w połowie, czyli w 50%. Na potrzeby kalkulacji limitu przyjęto, że w 
przypadku projektów JST w regionach słabiej rozwiniętych współfinansowanie z BP 
wyniesie 7,5% wydatków kwalifikowalnych, a w regionach przejściowych – 15%.

Łączna kwota BP na współfinansowanie EFS+ wynosi 321 mln EUR.
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Operacjonalizacja zasad horyzontalnych w kryteriach wyboru projektów 

• Kryterium dot. równości płci, niedyskryminacji (w tym dostępności),

• Kryterium dot. zgodności z zasadą równości kobiet i mężczyzn,

• Kryterium dot. zgodności z Konwencją NZ o Ochronie Osób, 
Niepełnosprawnych (powiązanie z warunkowością podstawową)

• Kryterium dot. zgodności z Kartą Praw Podstawowych (powiązanie z 
warunkowością podstawową),

• – wytyczne wskazują na rekomendowane brzmienie tych kryteriów.

Wytyczne MFiPR dotyczące realizacji zasad 
równościowych w ramach FE na lata 2021-2027:

 Kryterium dot. zasady zrównoważonego rozwoju (wspierania rozwiązań 
proekologicznych takich jak oszczędność energii i wody, powtórne wykorzystanie 
zasobów, ograniczenie wpływu na bioróżnorodność itp.)

Pozostałe horyzontalne kryteria 
wyboru
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Wsparci e dl a part nerst w t eryt ori al nych w programach kraj owych  

 Wzmacnianie współpracy i zintegrowanego podejścia do rozwoju na poziomie lokalnym, regionalnym i 

ponadregionalnym jako jedno z działań wynikających z Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 

 Współpraca JST stała się narzędziem wsparcia prowadzonej polityki rozwoju

 Nowelizacja ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju wprowadziła strategię rozwoju ponadlokalnego –

wspólną strategię rozwoju, która może zostać przygotowana przez dowolną grupę jednostek samorządu 

terytorialnego

 Zgodnie z UP 2021-2027 w CP5 „Europa bliższa obywateli” realizowane będą przygotowane na poziomie 

ponadlokalnym i lokalnym strategie ukierunkowane na zmiany strukturalne danego obszaru. Służyć temu będą 

instrumenty ZIT, IIT i RLKS, które mają wzmocnić współpracę i partnerstwo samorządów

 Na poziomie krajowym wspieranie współpracy międzysamorządowej realizowane będzie przez:

a) preferencyjne zasady wyboru projektów tam gdzie to możliwe, np. FEnIKS wprowadził kryterium horyzontalne: 

b) dedykowane projekty strategiczne takie jak Centrum Wsparcia Doradczego 

Projekt wynikający z zapisów strategii terytorialnej (ZIT lub IIT), bądź strategii rozwoju ponadlokalnego albo wynikający z 

dokumentów strategicznych i/lub planistycznych powstałych w ramach współpracy samorządów (w tym takich jak Centrum 

Wsparcia Doradczego, Partnerska Inicjatywa Miast, Program Rozwój Lokalny) lub komplementarny do ww. dokumentów.



Osiągnięte postępy i pozostające wyzwania w wykonaniu 
Umowy Partnerstwa 2014-2020 (Polityki Spójności)

Do wydatkowania i rozliczenia z 
beneficjentami pozostaje kwota ok. 73,3 mld 

PLN (RPO 28,5 mld i KPO 44,8 mld)





Indykatywny harmonogram zamknięcia programów 
operacyjnych na lata 2014-2020

• Zmiana programu, w tym zmiana planu 
finansowego

• Wnioskowanie o notyfikację /zmianę 
decyzji zatwierdzającej duży projekt

Do 30 września 2023

• Koniec okresu kwalifikowalności wydatków 
ponoszonych przez beneficjentów31 grudnia 2023

• Termin złożenia dokumentów zamknięcia dla 
programów15 lutego 2025

• Ukończenie projektów niefunkcjonujących 
pozostawionych w programieDo 15 lutego 2027
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