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2014-2020
„Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020” wraz z
przysługującym Czytelnikom innymi elementami dostępnymi w subskrypcji (eletter, strona www i inne) chronione są prawem autorskim. Przedruk materiałów
opublikowanych w „Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych
2014-2020” oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji – bez zgody
wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem
się na źródło.
Publikacja „Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020”
została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem
wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów oraz konsultantów. Zaproponowane w publikacji „Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych
2014-2020” oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówki,
porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w
konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji.
Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Nowe
wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020” lub w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przykładów.
Wydawca nie odpowiada za treść zamieszczonej reklamy; ma prawo odmówić
zamieszczenia reklamy, jeżeli jej treść lub forma są sprzeczne z linią programową
bądź charakterem publikacji oraz interesem Wydawnictwa Wiedza i Praktyka.

Centrum Obsługi Klienta:
Tel: 22 518 29 29
e-mail: cok@wip.pl

Zasady ubiegania się o
fundusze
Większy nacisk na pożyczki i poręczenia, a mniej dotacji
bezzwrotnych, większe środki na badania naukowe, transport, ochronę środowiska i cyfryzację kraju oraz ujednolicenie przepisów - to najważniejsze zmiany, jakie nas czekają w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020.
Polityka spójności, której instrumentem są fundusze
europejskie, nie przestała być priorytetem Unii Europejskiej.
Nadal przeznacza się na nią dużo środków, choć większy nacisk
jest kładziony na jak najbardziej skuteczne ich wykorzystanie.
W nowej perspektywie finansowej UE Polska nadal pozostaje
największym beneficjentem funduszy europejskich.
Umowa partnerstwa (dokument zawierający najważniejsze informacje na temat środków unijnych, sposobu ich programowania i realizacji w Polsce od nowego roku) i programy na lata
2014-2020 opierają się na strategicznych założeniach przygotowanych przez Unię Europejską, m.in. na strategii Europa
2020.
Ukierunkowanie funduszy europejskich na realizację celów tej
strategii oznacza nowe podejście i oparcie m.in. na następujących zasadach:
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•

koordynacja,

•

koncentracja tematyczna,

•

zwiększenie znaczenia wymiaru terytorialnego,

•

ukierunkowanie na rezultaty,

•

decentralizacja zarządzania.

Po pierwsze - koordynacja
Koordynacja udzielanego wsparcia z funduszy europejskich ma
na celu uniknięcie powielania finansowania tych samych inwestycji z różnych źródeł oraz uproszczenie mechanizmów.
Realizowana jest głównie poprzez zawarcie w Umowie partnerstwa wspólnych zasad dotyczących polityki spójności, rolnej
i rybackiej.
Warto zaznaczyć, że w dokumentach programowych jest także
mowa o innych poziomach koordynacji - np. z innymi instrumentami finansowymi Unii Europejskiej, takimi jak program
Horyzont 2020 (wsparcie badań, rozwoju technologicznego i
innowacyjności), Kreatywna Europa (wsparcie w obszarze kultury i sektora audiowizualnego) czy instrument Łącząc Europę
(wsparcie projektów transportowych, energetycznych i z zakresu technologii informacyjnych).
Ważne!
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Jeżeli Polska nie wywiąże się z realizacji celów rozwojowych
w ramach programów operacyjnych, to może stracić przyznane
jej fundusze.
Ponadto Umowa partnerstwa określa koordynację między instrumentami krajowymi i regionalnymi. Temu celowi służą
m.in. kontrakty terytorialne – dokumenty będące wynikiem
dwustronnych negocjacji pomiędzy rządem a samorządami
województw.
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