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Strategia rozwoju społeczno-
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Wschodniej do roku 2020  
(30.12.2008r., 

zaktualizowana 11.07.2013r.)  

Stratega rozwoju 
Polski Centralnej  

do roku 2020  
z perspektywą 2030  

(14.07.2015r.) 

Strategia rozwoju Polski 
Południowej do roku 2020 

(08.01.2014r.) 



Strategie ponadregionalne w polityce rozwoju  

Dokument Strategie ponadregionalne – wymiar terytorialny 
polityki rozwoju: 

 Pokazuje ideę podejścia ponadregionalnego w Polsce - podejście 
terytorialne w polityce rozwoju 

Podsumowuje prace związane z opracowaniem  
strategii ponadregionalnych  

Zwiększa świadomość roli i znaczenia podjętych 
inicjatyw o charakterze ponadregionalnym 

Pokazuje korzyści dla rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów 
makroregionalnych w Polsce płynące z opracowania  
i wdrażania strategii ponadregionalnych 



Strategie ponadregionalne  
w Umowie Partnerstwa na lata 2014-2020 

Zapisy dotyczące preferencji dla projektów ponadregionalnych: 

 Dodatkowym elementem wspierającym wymiar terytorialny są 
przedsięwzięcia ponadregionalne wynikające ze strategii lub porozumień 
ponadregionalnych. Ich operacjonalizacja następować będzie na etapie 
wyboru projektów w poszczególnych programach operacyjnych, zarówno 
krajowych jak i regionalnych. W celu zwiększenia efektywności wsparcia 
EFSI w programach krajowych wprowadzone zostaną, tam gdzie to 
zasadne, preferencje w kryteriach wyboru projektów dla projektów o 
oddziaływaniu ponadregionalnym wynikających z istniejących strategii 
ponadregionalnych. Podobne preferencje zostaną zastosowane w RPO 
dla uzgodnionych projektów wdrażanych równolegle w ramach dwóch lub 
więcej województw. Na poziomie regionalnym istotnym ułatwieniem w 
realizacji takich projektów jest możliwość zastosowania rozwiązań 
przewidzianych art. 70 rozporządzenia ramowego umożliwiających 
realizację w ramach RPO projektów poza granicami administracyjnymi 
województwa wyznaczających obszar realizacji programu. 



Preferencje w kryteriach wyboru projektów  
o charakterze ponadregionalnym 

• poddziałanie 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki 

• poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne 

• działanie 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki 

PO Inteligentny Rozwój 2014-2020  

• kryterium ponadregionalności zostało przyjęte w horyzontalnych kryteriach 
merytorycznych wyboru projektów 

PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

• działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych 

• w 2016 roku planowane jest przyjęcie preferencji dla działania   
3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej 

 PO Polska Cyfrowa 

Preferencje dla projektów ponadregionalnych znalazły także 
odzwierciedlenie w niektórych RPO  
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SPRAWOZDANIE Z 
WDRAŻANIA PLANU 
DZIAŁAŃ SŁUŻĄCYCH 
REALIZACJI SRK 2020 

 

Komitety 
monitorujące RPO 

województw objętych 
strategiami  
Komitety 

monitorujące 
krajowych PO 

 
RAPORT O ROZWOJU 

SPOŁECZNO-
GOSPODARCZYM, 

REGIONALNYM ORAZ 
PRZESTRZENNYM 

Zespoły robocze ds. 
strategii 

ponadregionalnych 

Grupa robocza ds. 
polityki regionalnej 

przy KK UP 

Zespół ds. wymiaru 
terytorialnego, ładu 

przestrzennego i 
krajowej polityki 

miejskiej przy KKPR 

inne fora na poziomie 
krajowym (np. KOT) i 

regionalnym (np. 
ROT) 
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dot. programowania 

działań/mechanizmów 
wsparcia PO/RPO/KT/ 

aktualizacji strategii 
ponadregionalnej 



Informacja roczna dla Polski Centralnej 

Informacja o realizacji Strategii Rozwoju Polski Centralnej do roku 
2020 z perspektywą 2030 za rok 2015 
 

•Opis działań przyczyniających się do realizacji celów strategii: 
- Wspólne działania w zakresie rozwoju makroregionu 
- Realizacja kluczowych przedsięwzięć istotnych z punktu 

widzenia Strategii 
- Współpraca w ramach Zespołu ds. Realizacji Strategii Polski 

Centralnej 

• Informacje o źródłach finansowania, nakładach i strukturze 
wydatków w makroregionie,  

• Postęp mierzony wskaźnikami monitorowania 

• Analiza społeczno-gospodarcza makoregionu 

 

 



Współpraca województw w celu rozwoju 
makroregionu 

 

•realizacja projektów „Wdrożenie systemu monitorowania polityk publicznych  
w województwie łódzkim” oraz „Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego 
Obserwatorium Terytorialnego”, 

•opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Warszawsko-Łódzkiego Obszaru 
Funkcjonalnego do roku 2030. 

Wspólne działania w zakresie rozwoju makroregionu: 

 

•realizacja projektów wskazanych w Kontraktach Terytorialnych województw, 
Dokumencie Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu, Programie Budowy 
Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.), Krajowym Programie 
Kolejowym, Wieloletnim Programie Inwestycji Kolejowych (znowelizowanym w 2015 r.) 
oraz Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej; 

•m.in. budowa węzła multimodalnego przy Dworcu Łódź Fabryczna, uruchomienie 
połączeń Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, międzywojewódzka współpraca uczelniana. 

Realizacja kluczowych przedsięwzięć istotnych z punktu widzenia Strategii: 

•spotkanie Zespołu przedstawicieli: Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego, 
Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego oraz ówczesnego 
Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (14 grudnia 2015 r. w Łodzi). 

Współpraca w ramach Zespołu ds. Realizacji Strategii Polski Centralnej: 



Środki polityki spójności (z wyłączeniem 
Programów EWT) 

• Wartość dofinansowania UE projektów 
współfinansowanych ze środków UE wg stanu na 
koniec 2015 r. - 65 328 mln PLN (ok. 22%) 

 
• Z tego środki perspektywy  

finansowej na lata 2014-2020  
– 2 922 mln PLN  

 
• Wartość dofinansowania UE  

dla projektów w województwach:  
mazowieckie – 45 903 mln PLN,  
łódzkie – 19 424 mln PLN 

 

 



Wartość dofinansowania UE w podziale na 
cele Strategii Rozwoju Polski Centralnej 

Dofinansowanie UE dla projektów realizujących 
poszczególne cele SRPC wyniosło: 
cel I – 10 637 mln PLN, 23,67% wartości wszystkich 
projektów wpisujących się w cele Strategii,  
cel II – 2 249 mln PLN, 5%, 
cel III – 1 089 mln PLN, 2,42%, 
cel IV – 91 mln PLN, 0,2%, 
cel V – 30 877 mln PLN, 68,7%. 



Nakłady finansowe w makroregionie 

Źródło Wartość  

dofinansowa

nia w Polsce 

Centralnej 

Udział 

makroregionu w 

ogóle środków kraju 

PO Polityki Spójności (z wyłączeniem programów EWT)  65 328 21% 

PROW, PO Ryby  9 219 20% 

EWT 52 8% 

NMF 411 40% 

MFEOG 304 35% 

SPPW 641 37% 

EISP 22  4% 

wydatki strukturalne jednostek sektora finansów 

publicznych 

148 166 23% 

SUMA 224 142   



 Finansowanie na zasadzie 
montażu finansowego 

o Środki EFSI 

 PO 

 RPO 

 EFRROW 

 EFMR 

o Środki krajowe 

 Budżet państwa 

 Budżety JST 

 Inne 

o Inne źródła  

Finansowanie strategii ponadregionalnych 

CEF 

Horyzont2020 

COSME 
LIFE 

ERASMUS+ 

EaSI 

Kreatywna Europa 
EFIS 

EWT 



Programy i inicjatywy europejskie – potencjalne źródła 
finansowania projektów realizujących strategie 
ponadregionalne  

     Zawiera najważniejsze informacje o potencjalnych źródłach 
finansowania projektów ponadregionalnych:  Horyzont 2020, CEF, 
COSME, LIFE, Erasmus+, EaSI, Kreatywna Europa, Europejski Fundusz 
Inwestycji Strategicznych, 
+  programy realizowane w ramach celu EWT:  
Interreg Europa 2014-2020, Interreg Region Morza Bałtyckiego, 
Interreg Europa Środkowa 2014-2020 i URBACT III  
 
 Zawiera przykłady projektów realizowanych  

w ramach wybranych inicjatyw 
 
 Ma na celu pomoc we wstępnej identyfikacji  

źródła finansowania danego projektu 



Potencjalne krajowe źródła finansowania strategii 
ponadregionalnych - ze szczególnym uwzględnieniem 
środków budżetu państwa 
 

 

 identyfikuje programy oraz instrumenty krajowe, 

 definiuje podmioty, które mogą ubiegać się o środki,  

 określa obszary będące przedmiotem zainteresowania danego 
instrumentu,  

 warunki finansowania 

 procedurę przyznawania środków  

 zawiera również dane kontaktowe instytucji odpowiadających 
za przyznawanie środków 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Potencjalne krajowe źródła finansowania strategii 
ponadregionalnych - ze szczególnym uwzględnieniem 
środków budżetu państwa 
 

 
Obszar: Nauka oraz badania i rozwój m.in. Program LIDER, Konkurs SYMFONIA 4, Program 
GO_GLOBAL.PL, Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko 
naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG, 
Obszar: Infrastruktura m.in. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016-2019, Rezerwa subwencji ogólnej, Fundusz Inwestycji 
Samorządowych,  
Obszar: Środowisko m.in. Program Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, 
Program Racjonalna gospodarka odpadami, Program Poprawa jakości powietrza,  
Obszar: Kultura Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2016,  
Obszar: Zdrowie m.in. „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych” 2016-
2024, Narodowy program rozwoju medycyny transplantacyjnej, 
Obszar: Zdrowie m.in. „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych” 2016-
2024, Narodowy program rozwoju medycyny transplantacyjnej, 
Obszar: Polityka społeczna m.in. Program wieloletni Senior - WIGOR na lata 2015-2020, 
Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności, Program Praca dla Młodych, 
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych (PFRON), 
Obszar: Współpraca międzynarodowa m.in. Polska pomoc rozwojowa 2016,  
poza budżetem: Program Fundacji Kronenberga, Projekty Fundacji PZU, Bank Dziecięcych 
Uśmiechów - Program grantowy Fundacji BZWBK 

 



Dziękuję za uwagę 
www.mr.gov.pl 

 
 


