
Fundusze Unii Europejskiej 2014 – 2020

Polska jest największym benefi cjentem pomocy unijnej. W latach 2014 – 2020 Unia Europejska przezna-

czyła dla naszego kraju 82,5 mld euro. 

Fundusze są inwestowane w zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki, poprawę spójności spo-

łecznej i terytorialnej kraju, w podnoszenie sprawności i efektywności administracji. Najważniejszym ce-

lem programów unijnych jest poprawa poziomu życia mieszkańców dzięki wzrostowi gospodarczemu 

i wzrostowi zatrudnienia.

Największe kwoty Polska inwestuje w infrastrukturę transportową (drogową i kolejową), ale największy 

wzrost wydatków nastąpił w sferze innowacyjności i wsparcia przedsiębiorców. Nadal fi nansować będzie-

my inwestycje w ochronę środowiska i energetykę, a także projekty z dziedziny kultury, edukacji, zatrud-

nienia czy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Miasta wojewódzkie wraz z okalającymi je gminami otrzymają duże wsparcie na realizację wspólnych 

przedsięwzięć w zakresie dostępności komunikacyjnej. Ponadto fundusze sfi nansują inwestycje w mia-

stach, zwłaszcza projekty związane z kompleksową rewitalizacją, ekologicznym transportem miejskim, 

gospodarką niskoemisyjną.

Obok bezzwrotnych dotacji Unia Europejska udostępnia także tzw. instrumenty zwrotne, czyli pożyczki 

i kredyty. Korzystać z nich mogą zarówno przedsiębiorcy, jak i samorządy.

Więcej informacji:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

www.miir.gov.pl

www.parp.gov.pl

Regionalny Program Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

Na realizację programu przeznaczone jest 2,87 mld euro z funduszy europejskich. Jest to kwota niemal 

o 1 mld euro większa niż ta, którą Małopolska dysponowała w latach 2007 – 2013.

Program składa się z 13 jednofunduszowych osi priorytetowych – spośród których największe środki za-

planowano na politykę energetyczną i infrastrukturę transportową. 

W ramach RPO przewiduje się zastosowanie trzech typów instrumentów rozwoju terytorialnego: zinte-

growanej inwestycji terytorialnej, subregionalnego programu rozwoju, programów rewitalizacji miast 

i obszarów wiejskich.

Portal informacyjny: 

www.fundusze.malopolska.pl
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FEDERACJA REGIONALNYCH ZWIĄZKÓW GMIN I POWIATÓW RP

zapraszają na
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25 kwietnia 2018 r.
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FUNDUSZE 
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 DO 2020 ROKU 
Dotacje dla samorządów, 

przedsiębiorców, organizacji

pod Honorowym Patronatem Jacka Krupy 
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