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Streszczenie: Wykorzystanie funduszy europejskich jest jednym z głównych determinant 
rozwoju regionalnego. W ramach wsparcia finansowego z Unii Europejskiej w latach 
2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro, które zostaną zainwestowane w zwiększenie 
konkurencyjności polskiej gospodarki, poprawę spójności społecznej i terytorialnej kraju 
oraz w podnoszenie sprawności i efektywności administracji. Na lata 2014-2020 Komisja 
Europejska zatwierdziła 22 programy (6 krajowych i 16 regionalnych). 
 
Słowa kluczowe: rozwój regionalny, programy operacyjne, polityka spójności, perspektywa 
finansowa 2014-2020. 
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Wprowadzenie 
 

Unia Europejska od ponad czterdziestu lat realizuje aktywną politykę rozwoju 
regionalnego, zwaną też polityką spójności lub polityką strukturalną. Budżet Unii 
Europejskiej tworzą głównie środki pochodzące z państw członkowskich. Z niego 
finansowane są działania mające na celu zmniejszenie różnic w rozwoju krajów  
i regionów, co zwiększa konkurencyjność krajów członkowskich. W nowej perspek-
tywie finansowej 2014-2020 w ramach funduszy europejskich Polska otrzyma  
82,5 mld euro, które zostaną zainwestowane w zwiększenie konkurencyjności pol-
skiej gospodarki, poprawę spójności społecznej i terytorialnej kraju oraz w podno-
szenie sprawności i efektywności administracji. Celem artykułu jest identyfikacja 
narzędzi wspierających rozwój regionalny w ramach funduszy europejskich w per-
spektywie finansowej 2014-2020 na przykładzie Polski. 
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1. Rozwój regionalny w kontekście funduszy europejskich 
 

Podejmując próbę usystematyzowania znaczenia rozwoju regionalnego, za 
jego podstawę [Głuszczuk, 2011, s. 73] uznaje się:  
− „systematyczną poprawę konkurencyjności podmiotów gospodarczych i po-

ziomu życia mieszkańców oraz wzrost potencjału gospodarczego regionów, 
przyczyniający się do rozwoju społeczno-gospodarczego kraju” [Hausner, 
Kudłacz, Szlachta, 1998, s. 20]; 

− „trwały wzrost poziomu życia mieszkańców i potencjału gospodarczego  
w skali określonej jednostki terytorialnej” [Hausner, Kudłacz, Szlachta, 1998, 
s. 20]; 

− „trwały wzrost trzech elementów: potencjału gospodarczego regionów, ich 
siły konkurencyjnej oraz poziomu i jakości życia mieszkańców, […] przy-
czyniający się do rozwoju całej wspólnoty narodowej” [Brol, 2016, s. 13]; 

− „proces pozytywnych zmian wzrostu ilościowego i postępu jakościowego, 
zachodzących w regionie, tj. ponadlokalnym układzie społeczno-terytorialnym; 
identyfikującym się specyficznymi cechami przestrzeni, strukturą gospodarki, 
a także więzią społeczną wynikającą ze wspólnej regionalnej tożsamości”. 

Uogólniając, można przyjąć, że „rozwój regionalny jest procesem zacho-
dzących zmian w regionie. Jest procesem o charakterze ekonomicznym, polega-
jącym na transformacji czynników i zasobów regionalnych (wewnętrznych  
i zewnętrznych) w dobra i usługi. Jego główną cechą jest wzrost gospodarczy 
regionu, czyli zwiększenie produkcji dóbr i usług wskutek ilościowego zwięk-
szenia wykorzystywanych czynników produkcji (rzeczowych i osobowych) oraz 
poprawy efektywności ich wykorzystania [Kuciński, 2010, s. 30].  

Czynnikami rozwoju regionalnego są te komponenty i właściwości regio-
nów oraz ich otoczenia, a także zachodzące w tych przestrzeniach zdarzenia, 
które prowadzą do przechodzenia regionów od prostszych, mniej doskonałych 
do bardziej złożonych i lepszych form lub stanów [Głuszczuk, 2011, s. 73].  
W zakresie determinant rozwoju regionalnego w aspekcie ekonomicznym na 
szczególną uwagę zasługuje absorpcja środków z funduszy europejskich.  

Budżet Unii Europejskiej tworzą głównie środki pochodzące z państw 
członkowskich. Według danych z 2015 r. roczny budżet Unii Europejskiej wy-
niósł 145 mld euro. Obecnie budżet unijny osiąga poziom ok. 1% dochodu naro-
dowego brutto Unii Europejskiej. Budżet podlega ograniczeniom zawartym  
w wieloletnich ramach finansowych, które określają maksymalne i minimalne 
kwoty wydatkowania w różnych obszarach polityki w danym okresie. Obecny 
plan finansowy obowiązuje do 2020 r. Głównym kryterium podziału środków 
finansowych na poszczególne państwa członkowskie jest poziom produktu kra-



Wspieranie rozwoju regionalnego w Polsce… 

 

129 

jowego brutto (PKB) na mieszkańca w krajach Unii Europejskiej. Regiony  
o poziomie PKB na mieszkańca w granicach 75-90% średniego poziomu unijne-
go zaliczane są do regionów w okresie przejściowym. Z kolei do bardziej rozwi-
niętych zaliczane są regiony, w których PKB na mieszkańca osiąga co najmniej 
90% średniej unijnej. W Polsce poziom PKB na mieszkańca wynosi niecałe 70% 
średniego unijnego poziomu. Tylko województwo mazowieckie przekroczyło 
granicę 75% i znalazło się w grupie regionów lepiej rozwiniętych.  

W okresie 2014-2020 zasady interwencji obejmują:  
− komplementarność i spójność, 
− zarządzanie dzielone i koordynację, 
− partnerstwo, proporcjonalność i pomocniczość, 
− realizację projektów zgodną z unijnymi i krajowymi przepisami, 
− równość kobiet i mężczyzn, 
− niedyskryminację, 
− zrównoważony rozwój. 

Do ogólnych zasad dodano skuteczność, należyte zarządzanie finansami 
oraz zmniejszenie obciążeń administracyjnych nakładanych na beneficjentów. 

W latach 2014-2020 w ramach funduszy europejskich najwięcej środków 
zostanie przeznaczonych na infrastrukturę transportową, a także na sferę inno-
wacyjności i wsparcie przedsiębiorców. Nadal finansowane będą inwestycje  
w ochronę środowiska i energetykę, a także projekty z dziedziny kultury, eduka-
cji, zatrudnienia czy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Ponadto dota-
cje otrzymają projekty związane z kompleksową rewitalizacją, ekologicznym 
transportem miejskim i gospodarką niskoemisyjną. W nowej perspektywie fi-
nansowej wymogiem Unii Europejskiej jest również rozwój tzw. inteligentnych 
specjalizacji, czyli skupienie się poszczególnych regionów na wybranych priory-
tetach polityki innowacyjnej. Inteligentne specjalizacje mają na celu doprowa-
dzić do powstania nowych rynków aktywności gospodarczej, modernizacji oraz 
podniesieniu konkurencyjności regionów.  
 
 
2. Wybrane podstawy programowe perspektywy finansowej 2014-2020 
 

Program rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej na lata 2010-
-2020 określono w Strategii „Europa 2020”, która została przyjęta przez Radę 
Europejską 17 czerwca 2010 r. Dokument stanowi kontynuację Strategii lizboń-
skiej z lat 2000-2010 i ukierunkowany jest na inteligentny, zrównoważony, 
sprzyjający włączeniu społecznemu rozwój przy zwiększonej koordynacji na 
szczeblu unijnym i krajowym (tabela 1). 
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Tabela 1. Cele społeczno-gospodarcze dla Unii Europejskiej w latach 2014-2020 
 

Cele strategii „Europa 2020” Cele tematyczne 

Rozwój inteligentny 

1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego  
i innowacji. 

2. Zwiększanie dostępności, wykorzystania i jakości TIK. 
3. Wzmacnianie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego  

(w przypadku EFRROW) oraz sektora rybołówstwa i akwakultury 
(w przypadku EFMR). 

Rozwój zrównoważony 

1. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich 
sektorach.  

2. Promowanie przystosowywania się do zmian klimatu,  
zapobiegania zagrożeniom i zarządzania ryzykiem. 

3. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie 
efektywnego gospodarowania zasobami. 

4. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów 
przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej. 

Rozwój sprzyjający  
włączeniu społecznemu 

1. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz  
wspieranie mobilności siły roboczej. 

2. Promowanie włączenia społecznego oraz zwalczanie ubóstwa  
i wszelkich form dyskryminacji. 

3. Inwestowanie w edukację, szkolenia (w tym zawodowe) mające  
na celu poszerzanie umiejętności oraz kształcenie ustawiczne. 

4. Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych władz publicznych  
i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej. 

 

Źródło: Na podstawie Komisja Europejska [2015, s. 17]. 

 
Na lata 2014-2020 przygotowano pakiet nowych rozporządzeń unijnych, 

które określają reguły zarządzania środkami pomocowymi. W prawodawstwie 
polskim nadrzędne znaczenie ma polityka rozwoju, która stanowi „zespół wza-
jemnie powiązanych działań podejmowanych i realizowanych w celu zapewnienia 
trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju, spójności społeczno-gospodarczej, 
regionalnej i przestrzennej, podnoszenia konkurencyjności gospodarki oraz two-
rzenia nowych miejsc pracy w skali krajowej, regionalnej i lokalnej” [Ustawa  
z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach…, art. 2]. Polityka rozwoju w Polsce reali-
zuje się w oparciu o strategie bądź inne określone instrumenty prawne i finan-
sowe [Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach…, art. 4]. Rozporządze-
niem ramowym, które reguluje wykorzystanie funduszy strukturalnych  
i Funduszu Spójności w latach 2014-2020, jest rozporządzenie 1303/2013  
z 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Fun-
duszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego objętych za-
kresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiające przepisy ogólne doty-
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czące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Funduszu Spójności, a także uchylające rozporządzenie Rady 
(WE) nr 1083/2006. Na system realizacji programu operacyjnego składają się  
w szczególności następujące dokumenty [Małuszyńska, Mazur, 2015, s. 274]: 
− wytyczne horyzontalne, 
− wytyczne programowe dotyczące konkretnego programu operacyjnego, 
− szczegółowy opis priorytetów programu operacyjnego, 
− opis systemu zarządzania i kontroli, 
− instrukcje wykonawcze.  

Podstawowym dokumentem strategicznym dla Polski w perspektywie śred-
niookresowej jest Strategia Rozwoju Kraju 2020. Głównym celem strategii jest 
„wzmocnienie i wykorzystanie gospodarczych, społecznych i instytucjonalnych 
potencjałów zapewniających szybszy i zrównoważony rozwój kraju oraz popra-
wę jakości życia ludności” [Strategia Rozwoju Kraju 2020]. Strategia proponuje 
podejście dwukierunkowe, które polega na usuwaniu barier i słabości polskiej 
gospodarki oraz wykorzystaniu jej mocnych stron. W ramach strategii zostały 
wyznaczone trzy obszary: 
− konkurencyjna gospodarka, 
− spójność społeczna i terytorialna, 
− sprawne i efektywne państwo.  

Działania wskazane w Strategii Rozwoju Kraju są wspierane ze środków 
krajowych i unijnych. W 2020 r. publiczne nakłady na strategię powinny sięgnąć 
17,6% PKB. Należy jednak pamiętać, że strategia znacznie wykracza swoim 
zasięgiem poza realizację procesów rozwojowych finansowanych tylko i wy-
łącznie z budżetu Unii Europejskiej, ponieważ tylko 23-25% środków unijnych 
przeznaczonych jest na jej realizację. Strategia skierowana jest nie tylko do ad-
ministracji publicznej, ale również do wszystkich podmiotów publicznych,  
a także środowisk społecznych i gospodarczych, które uczestniczą w procesach 
rozwojowych i mogą je wspomagać zarówno w całym kraju, jak i w regionach 
[Małuszyńska, Mazur, 2015, s. 270].  

Strategię inwestowania funduszy europejskich w Polsce w latach 2014- 
-2020 określa Umowa partnerstwa w ramach polityki spójności, wspólnej poli-
tyki rolnej oraz wspólnej polityki rybołówstwa. Dokument powstał w wyniku 
negocjacji z Komisją Europejską. W umowie wskazano m.in. rodzaje inwestycji, 
które będą mogły liczyć na dofinansowanie, zaproponowano układ programów 
operacyjnych, zarys systemu ich wdrażania oraz podział odpowiedzialności za za-
rządzanie funduszami europejskimi pomiędzy władzami krajowymi i regionalnymi 
[Małuszyńska, Mazur, 2015, s. 271]. Na podstawie podpisanej przez Komisję Euro-
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pejską 23 maja 2014 r. Umowy partnerstwa Polska otrzymała 82,5 mld euro na 
realizację polityki spójności.  

Nowym narzędziem polityki rozwoju w latach 2014-2020 są Kontrakty Te-
rytorialne, które są umowami pomiędzy rządem a samorządami poszczególnych 
województw. Kontrakty pozwalają regionom realizować własne strategie rozwo-
ju oraz wdrażać projekty w ramach regionalnych programów operacyjnych. 
Korzyści z podpisanych kontraktów to zapewnienie lepszej koordynacji działań 
na szczeblu centralnym i regionalnym oraz dopasowanie wsparcia krajowego do 
potrzeb regionalnych, a także zwiększenie odpowiedzialności województw za 
prowadzenie polityki rozwoju.  
 
 
3. Fundusze europejskie i programy operacyjne w latach 2014-2020 
 

Zadaniem europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych jest 
wsparcie realizacji Strategii „Europa 2020”, a także misji specyficznych dla 
poszczególnych funduszy, w tym spójności gospodarczej, społecznej i teryto-
rialnej. Zgodnie z celami Strategii „Europa 2020” w okresie programowania 
2014-2020 funkcjonuje pięć funduszy strukturalnych [www 2]:  
1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, którego celem jest zmniej-

szanie różnic w poziomie rozwoju regionów i wzmacnianie spójności gospo-
darczej, społecznej i terytorialnej Unii Europejskiej jako całości. W ramach 
tego funduszu wsparcie mogą uzyskać inwestycje produkcyjne i infrastruktu-
ralne oraz małe i średnie przedsiębiorstwa.  

2. Europejski Fundusz Społeczny zwiększa możliwość zatrudnienia i kształcenia. 
Ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego współfinansowana jest po-
moc dla różnych regionów i grup społecznych, w szczególności dla osób zagro-
żonych ubóstwem oraz dla ludzi młodych wchodzących na rynek pracy.  

3. Fundusz Spójności przeznaczony jest dla państw członkowskich, których 
dochód narodowy brutto (DNB) na mieszkańca wynosi mniej niż 90% śred-
niej unijnej. Celem Funduszu Spójności jest zredukowanie różnic gospodar-
czych i społecznych oraz promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez 
inwestycje w zakresie infrastruktury transportowej i ochrony środowiska. 

4. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zaj-
muje się wspieraniem przekształceń struktury rolnictwa oraz wspomaganiem 
rozwoju obszarów wiejskich. 

5. Europejski Fundusz Morski i Rybacki wspiera restrukturyzację rybołów-
stwa państw członkowskich. 
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W Polsce w nowej perspektywie finansowej realizowane będą dwa cele po-
lityki spójności:  
1. Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia. 
2. Europejska Współpraca Terytorialna. 

Cel pierwszy realizowany będzie poprzez sześć krajowych programów ope-
racyjnych zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju oraz szesnaście progra-
mów regionalnych zarządzanych przez Urzędy Marszałkowskie (tabela 2). 
 
Tabela 2. Programy operacyjne i źródła ich finansowania w latach 2014-2020 
 

Programy operacyjne Fundusze Alokacje (mld euro) 
Cel pierwszy polityki spójności „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” 

Program Operacyjny Infrastruktura  
i Środowisko 

Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego, Fundusz Spójności 

27,4 

Program Operacyjny Inteligentny 
Rozwój 

Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego 

8,6 

Program Operacyjny Wiedza 
Edukacja Rozwój 

Europejski Fundusz Społeczny 4,7 

16 regionalnych programów  
operacyjnych (RPO) 

Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego, Europejski Fundusz 

Społeczny 
31,3 

Program Operacyjny Polska  
Cyfrowa 

Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego 

2,2 

Program Operacyjny Polska 
Wschodnia 

Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego 

2,0 

Program Operacyjny Pomoc  
Techniczna 

Fundusz Spójności 0,7 

Cel drugi polityki spójności „Europejska Współpraca Terytorialna” 
Programy Operacyjne Europejskiej 

Współpracy Terytorialnej 
Europejski Fundusz Rozwoju 

Regionalnego 
0,7 

 

Źródło: Na podstawie: [www 2].  

 
W ramach krajowych programów operacyjnych najwięcej środków, tj.  

27,4 mld euro, zostało przeznaczonych na Program Operacyjny Infrastruktura  
i Środowisko, którego priorytetami są: gospodarka niskoemisyjna, ochrona śro-
dowiska, rozwój infrastruktury technicznej kraju i bezpieczeństwo energetyczne. 
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój jest największym w Unii Europejskiej 
programem finansującym badania, rozwój i innowacje. Głównym założeniem 
tego programu jest wsparcie powstawania innowacji, począwszy od tworzenia 
koncepcji niespotykanych produktów, usług lub technologii, przez przygotowa-
nie prototypów i linii pilotażowych, po ich komercjalizację. Celem Programu 
Wiedza Edukacja Rozwój jest poprawa polityki i działań publicznych na rzecz 
rynku pracy, edukacji i całej gospodarki. Szczególna uwaga została zwrócona na 
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wsparcie szkolnictwa wyższego ukierunkowanego na potrzeby rozwoju oraz 
promocję innowacji społecznych i współpracy ponadnarodowej. Dofinansowa-
nie z kolejnego programu Polska Cyfrowa kierowane będzie przede wszystkim 
na projekty inwestycyjne poszerzające dostęp do sieci szerokopasmowych. Jed-
nocześnie kontynuowane będzie wdrażanie systemów stwarzających możliwość 
załatwiania wielu spraw urzędowych, związanych z edukacją czy usługami 
zdrowotnymi on-line. Celem programu będzie także upowszechnienie w społe-
czeństwie wiedzy i umiejętności korzystania z komputerów. Program Operacyj-
ny Polska Wschodnia jest ponadregionalnym programem dla województw Pol-
ski Wschodniej, który ma na celu wzrost konkurencyjności i innowacyjności 
makroregionu Polski Wschodniej. Program wspiera innowacyjność i rozwój 
badań oraz atrakcyjność inwestycyjną makroregionu, w szczególności dzięki 
zwiększaniu dostępności transportowej. Program Operacyjny Pomoc Techniczna 
ma zapewnić sprawne działanie instytucji systemu wdrażania funduszy europej-
skich, jak również stworzenie skutecznego systemu informacji i promocji środ-
ków europejskich.  

W latach 2014-2020 na realizację szesnastu regionalnych programów ope-
racyjnych zostało przeznaczonych 31,3 mld euro, które wdrażane będę przez 
Instytucje Zarządzające poprzez zarządy województw.  

W ramach regionalnych programów operacyjnych pojawiają się nowe kate-
gorie instrumentów zwane zintegrowanymi inwestycjami terytorialnymi, które 
zakładają współpracę jednostek samorządu terytorialnego na rzecz maksymalne-
go wykorzystania atutów samorządów i wspólnego rozwiązywania problemów. 
W latach 2007-2013 w województwie śląskim realizowane były unikalne w skali 
kraju instrumenty terytorialne, tj. Programy Rozwoju Subregionów (PRS), które 
pozwoliły na wypracowanie przez subregiony potencjału instytucjonalnego oraz 
zasad współpracy w zakresie uzgadniania działań rozwojowych dostosowanych 
do specyfiki i potrzeb obszarów. Obecnie wzmocniono podejście terytorialne 
poprzez wykorzystanie dobrych praktyk PRS, zwiększenie alokacji na działania 
ukierunkowane terytorialnie, poprawę koordynacji wsparcia oraz zastosowanie 
instrumentów terytorialnych. W województwie śląskim na zintegrowane inwe-
stycje terytorialne przeznaczono ponad miliard euro – środki te będą mogły być 
przeznaczone na następujące obszary [www 1]: 
− zwiększenie potencjału inwestycyjnego na terenach brownfield, 
− zwiększenie udziału energii pochodzącej z OZE, 
− poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, 
− wzrost atrakcyjności transportu publicznego, 
− zwiększenie ilości unieszkodliwionych odpadów, 
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− rozbudowa systemu oczyszczania ścieków, 
− ochrona zasobów naturalnych, 
− poprawa dostępu do usług społecznych oraz aktywizacja społeczno-gospodarcza 

na obszarach rewitalizowanych, 
− zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego oraz kształcenia zawo-

dowego. 
Drugi cel polityki spójności realizowany będzie w Polsce poprzez Programy 

operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej, na które zostało przeznaczone 
0,7 mld euro. W ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej będą realizowane 
trzy typy programów: transgraniczne, transnarodowe i międzyregionalne.  

Dodatkowo dla Polski przewidziano kwotę 42,4 mld euro w ramach polity-
ki rolnej, z których 8,5 mld euro będzie przeznaczonych na Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. Z kolei wspólna polityka rybołówstwa realizowana będzie 
przez Program Rybactwo i Morze z budżetem w wysokości 0,5 mld euro. 

Obok bezzwrotnych dotacji udostępnione będą także tzw. instrumenty 
zwrotne, takie jak pożyczki i kredyty, z których korzystać będą mogli przedsię-
biorcy i samorządy.  
 
 
Podsumowanie 
 

Unia Europejska obejmuje kraje o różnym poziomie rozwoju społeczno- 
-gospodarczego, co stanowi poważną barierę w osiągnięciu wysokiego poziomu 
rozwoju regionalnego. Zmniejszaniu dysproporcji rozwojowych oraz wyrówny-
waniu poziomu życia w poszczególnych regionach krajów członkowskich sprzy-
ja polityka spójności prowadzona przez Unię Europejską. Najbardziej znanymi 
instrumentami polityki regionalnej są fundusze europejskie, których zadaniem 
jest modernizowanie gospodarek krajów członkowskich. Wsparcie finansowe 
wdrażane jest poprzez dotacje na szczeblu krajowym i regionalnym oraz instrumen-
ty zwrotne. W perspektywie finansowej 2014-2020 priorytety dotyczą rozwoju re-
gionalnego i obszarów miejskich, integracji społecznej, zatrudnienia, badań nauko-
wych, innowacji, rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, polityki morskiej, 
polityki rybołówstwa oraz pomocy humanitarnej. W dużym stopniu programy ope-
racyjne są kontynuacją tych z perspektywy 2007-2013, ale nowym rozwiązaniem 
jest możliwość finansowania programu z różnych funduszy strukturalnych.  

Zastanawiając się nad przyszłością funduszy europejskich, można stwierdzić, 
że coraz większe znaczenie będzie miało tworzenie nowych instrumentów ukierun-
kowanych sektorowo, a także zwiększenie udziału instrumentów zwrotnych, wzrost 
wydatków na innowacyjność i na działania związane ze zmianami klimatu. 
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SUPPORTING REGIONAL DEVELOPMENT IN POLAND  
IN THE FINANCIAL 2014-2020 – CASE STUDY 

 
Summary: The use of European funds is one of the main determinants of regional de-
velopment. As part of the financial support from the European Union in 2014-2020 Po-
land will receive 82.5 billion euros, which will be invested in increasing the competi-
tiveness of the Polish economy, improving social and territorial cohesion of the country, 
and in improving the efficiency and effectiveness of the administration. For 2014-2020, 
the European Commission has approved 22 programs (6 national and 16 regional). 
 
Keywords: regional development operational programs, cohesion policy, financial per-
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