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Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa 

warmińsko-mazurskiego do roku 2025

Strategiczne uwarunkowania regionalnych

programów operacyjnych w ramach

perspektywy finansowej UE 2014-2020



Głównym celem Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury jest 
wzrost konkurencyjności gospodarki oraz liczby i jakości powiązań sieciowych. 
Na realizację RPO WiM, łącznie z EFRR przyznano kwotę  1 mld 549 mln euro.

Priorytety RPO WiM: 
1. Przedsiębiorczość 
2. Turystyka 
3. Infrastruktura społeczna 
4. Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast 
5. Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna 
6. Środowisko przyrodnicze 
7. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 
8. Pomoc techniczna



Uwarunkowania europejskie 

Główne priorytety Strategii Europa 2020:

• rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i 
innowacji;

• rozwój zrównowaŜony: wspieranie gospodarki efektywniej 
korzystającej

z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej;

• rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki

o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność 
społecznąi terytorialną.



Cele tematyczne na rzecz realizacji Europa 2020:

1. wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji;

2. zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości TIK (technologii informacyjno 
komunikacyjnej);

3. podnoszenie konkurencyjności MŚP;

4. wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach;

5. promowanie dostosowania do zmiany klimatu, zapobiegania i zarządzania ryzykiem;

6. ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystywania zasobów;

7. promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości

w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych;

8. wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników;

9. wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem;

10. inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie;

11. wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej.



Proponowane pułapy finansowe (tzw. ring fencing)

• Konieczność zwiększenia wsparcia na cele związane

z innowacyjnością i B+R (cel 1.), rozwojem cyfrowym (cel 3),

przedsiębiorczością (cel 3.) i gospodarką niskoemisyjną (cel 4.)

– 50% środków EFRR;

• przy czym min. 10% środków EFRR na cele związane

z gospodarką niskoemisyjną;

• Konieczność zwiększenia wsparcia na działania związane

z włączeniem społecznym i ograniczaniem ubóstwa (cel 9.) –
min. 20% środków EFS.



Nowe instrumenty wspierające rozwój terytorialny:

• Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT);

• Rozwój kierowany przez społeczność lokalną (RKSL).

Głównym celem tych narzędzi jest wzmocnienie 
zintegrowanego

podejścia terytorialnego, lepsze dostosowanie interwencji 
wspieranej

środkami Wspólnych Ram Strategicznych do potrzeb i 
problemów

określonych typów terytoriów w Polsce oraz wsparcie rozwoju 
lokalnego.



Celem konsekwentnie realizowanym w ramach nowej 
perspektywy

finansowej powinno stać się …

oparcie rozwoju na dalszym zwiększaniu konkurencyjności 
gospodarki,

poprawie spójności społecznej i terytorialnej (przez likwidowanie 
istniejących

barier rozwojowych) i podnoszeniu sprawności i efektywności 
państwa.

Cel ten będzie realizowany w ramach trzech obszarów:

wsparcie dla zwiększania konkurencyjności gospodarki,

poprawa spójności społecznej i terytorialnej,

podnoszenie sprawności i efektywności państwa.



Dziękuję za uwagę.

www.ekoprojekty.pl


