
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) na lata 
2014-2020 – wniosek dotyczący rozporządzenia 

Co nowego w UE  
 

NA CZYM POLEGA PROBLEM? 

• Między państwami członkowskimi UE istnieją znaczne różnice pod względem rozwoju 
gospodarczego (PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca), wydajności oraz poziomu 
zatrudnienia. UE dąży do zlikwidowania tych rozbieżności. 

• Najważniejszym instrumentem finansowania w tym zakresie jest Europejski Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (EFRR). Ma on na celu korygowanie głównych dysproporcji pomiędzy 
regionami UE poprzez wspieranie rozwoju oraz dostosowania strukturalnego gospodarek 
regionalnych, w tym przekształcania upadających regionów przemysłowych i regionów słabiej 
rozwiniętych. 

• EFRR jest częścią unijnej polityki spójności, która pozostaje jednym z podstawowych 
elementów ram finansowych UE na lata 2014-2020 zaproponowanych przez Komisję. Unia 
udostępni na cele spójności znaczne środki finansowe. 

• Proponowane rozporządzenie w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na 
lata 2014-2020 określa zakres wsparcia oraz priorytety inwestycyjne w odniesieniu do 
programów rozwoju regionalnego. 

KTO NA TYM SKORZYSTA I W JAKI SPOSÓB? 

• Środki EFRR przeznaczone są dla wszystkich regionów UE. Władze krajowe i regionalne 
opracowują programy rozwoju regionalnego i wybierają projekty, które mają być finansowane.  

DLACZEGO TO UE MUSI PODJĄĆ DZIAŁANIA? 

• Ambitne cele określone na szczeblu UE, takie jak cele strategii Europa 2020, mogą 
zostać osiągnięte, jedynie jeżeli zostaną one uwzględnione w celach krajowych i 
regionalnych. Finansowanie ze środków EFRR pomaga regionom przełożyć je na 
konkretne działania.  

CO DOKŁADNIE SIĘ ZMIENI? 

• Na mocy wniosku regiony będą musiały przeznaczyć wsparcie z EFRR na 
ograniczoną liczbę celów zgodnych ze strategią Europa 2020. 

• Środki z EFRR mają przyczyniać się do zwiększania efektywności energetycznej, 
upowszechnienia odnawialnych źródeł energii, wspierania innowacji oraz małych i 
średnich przedsiębiorstw (MŚP) – bardziej rozwinięte regiony będą musiały 
przeznaczyć na te cele co najmniej 80 proc. środków, regiony słabiej rozwinięte – co 
najmniej 50 proc. Określono również minimalne środki, jakie wszystkie regiony będą 
musiały przeznaczyć na inwestycje w zakresie efektywności energetycznej i 
wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. 

• Do finansowania ze środków EFRR nie będą się kwalifikować projekty w niektórych 
dziedzinach, takich jak wytwarzanie, przetwórstwo i sprzedaż tytoniu i wyrobów 
tytoniowych czy likwidacja elektrowni jądrowych. 

http://ec.europa.eu/europe2020/targets/eu-targets/index_en.htm


• W ramach EFRR wspierany będzie również rozwój miast i obszarów miejskich. We 
wniosku określono kwotę, która ma zostać przeznaczona na zrównoważony rozwój 
obszarów miejskich oraz na utworzenie platformy na rzecz rozwoju obszarów 
miejskich mającej sprzyjać wymianie doświadczeń między miastami.  

KIEDY PROPOZYCJE WEJDĄ W ŻYCIE? 

• Wniosek przedstawiony przez Komisję będzie teraz omawiany w Parlamencie 
Europejskim i w państwach członkowskich. Powinien wejść w życie w 2013 r. 
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