
Założenia Umowy Partnerstwa  

Warszawa 24 lipca 2019 r. 



Założenia Umowy Partnerstwa 

Charakter dokumentu – ZUP 

• ZUP są dokumentem poprzedzającym Umowę 
Partnerstwa (UP); 

• Mają stanowić wytyczną dla wszystkich innych 
dokumentów (Programów Operacyjnych), co do 
ogólnego zakresu interwencji; 

• Mają charakter wstępny, zwięzły, poprzedzający UP; 

• UP będzie stanowić mandat negocjacyjny z KE.  



Założenia Umowy Partnerstwa 

Założenia towarzyszące przygotowaniu ZUP 

• Określenie wstępnego obszaru interwencji ogólnie,  
ale całościowo; 

• Ograniczenie wielkości dokumentu – kilkadziesiąt stron;  

• Uwzględnienie wyzwań, celów i wniosków z poprzednich 
okresów wdrażania, które niejako mają stanowić diagnozę 
bieżącej sytuacji, 

• Wnioski zostały sformułowane na podstawie badań 
ewaluacyjnych od początku członkostwa.  



Założenia Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027 
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Logika interwencji 

Cel rozwojowy 

Działania  
w ramach CP 1 
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Zwiększenie konkurencyjności gospodarki 



Logika interwencji 

Cel rozwojowy 

Działania  
w ramach CP 

Potrzeba 
inwestycyjna 

Wzmocnienie innowacyjności i zwiększenie współpracy  
przez sektory nauki i biznesu 

CP1 

Mechanizmy dyfuzji wiedzy 
 w gospodarce 

Wzrost konkurencyjności 
MSP 

Zwiększenie  
konkurencyjności gospodarki 

CP4 

Włączenie pracodawców  
w proces kształcenia zawodowego 

Rozwijanie kierunków kształcenia  
w obszarze STEM 

 

CP5 

Wsparcie doradztwa 
biznesowego, kształcenia  
i szkolenia zawodowego 

Rozwój kapitału  
ludzkiego i społecznego 



Logika interwencji 

Cel rozwojowy 

Działania  
w ramach CP 

Potrzeba 
inwestycyjna 

Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza 

CP2 
Urządzenia OZE 

Promowanie 
proekologicznych 

zachowań 

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń 

CP5 
Adaptacja do zmian 

klimatu 



Logika interwencji 

Cel rozwojowy 

Działania  
w ramach CP 

Potrzeba 
inwestycyjna 

Transformacja w kierunku GOZ 

CP1 

Rozwój nowych modeli 
biznesowych 

CP2 

Zmniejszanie zasobo-  
i materiałochłonności 

procesów produkcyjnych 

Dobry stan środowiska naturalnego, 
zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju 



Logika interwencji 

Działania  
w ramach 

CP2 

Cel 
rozwojowy 

Potrzeba 
inwestycyjna 

Zmiana zachowań  
w obszarze 

wykorzystania  
zasobów 

środowiskowych 

Edukacja ekologiczna 
Wsparcie mobilności o niskiej, 

zero – emisyjności 
Zmiany w programach 

nauczania, audyty, wymiana 
między miedzy krajami UE 

Zwiększenie możliwości 
gospodarczego 

wykorzystania zasobów 
środowiskowych 

Zmniejszenie presji 
antropogenicznej  

na środowisko 

Rozwój retencji, systemu 
odbioru ścieków, oczyszczalni 

ścieków 
Wykorzystanie zasobów 

przyrodniczych  
i krajobrazowych  

w gospodarce lokalnej 

Ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego 

Przywracanie siedlisk 
przyrodniczych 

Dobry stan środowiska naturalnego, zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju 



Logika interwencji 

Cel rozwojowy 

Działania  
w ramach CP2 

Potrzeba 
inwestycyjna 

Zazielenienie 
sektora energii 

Wykorzystanie OZE  
w elektroenergetyce, 

ciepłownictwie, 
transporcie 

Przejście na 
gospodarkę 

niskoemisyjną 

Modernizacja 
infrastruktury 
energetycznej 

Zwiększenie 
bezpieczeństwa 
energetycznego 

Inteligentne systemy 
energetyczne 

Infrastruktura 
magazynowania 

energii 

Rozbudowa  
i modernizacja sieci 

elektroenerge-
tycznych 

Lokalne stacje LNG 

Zrównoważenie 
systemu 

energetycznego 

Poprawa 
stabilności dostaw 

paliw i energii 



Logika interwencji 

Cel rozwojowy 

Działania  
w ramach CP2 

Potrzeba 
inwestycyjna 

Przystosowanie 
systemu społecznego 
do zmian środowiska 

naturalnego 

Zintegrowane miejskie 
strategie rozwoju, 

strategie niskoemisyjne 

Rozwój zielonej 
infrastruktury miast 

Poprawa systemu 
zarządzania 

kryzysowego 

Rozwój potencjału 
służb publicznych 

Zwiększanie efektywności funkcjonowania 
instytucji państwa 



Logika interwencji 

Cel rozwojowy 

Działania  
w ramach CP 

Potrzeba  
inwestycyjna 

Niewystarczająca jakość infrastruktury cyfrowej  
i telekomunikacyjnej 

CP1 

Zwiększenie 
wykorzystania 

TIK  
w gospodarce 

Wzmocnienie cyfrowego rozwoju kraju 

CP3 
Zwiększenie dostępu do usług 

ultra-szybkiego 
szerokopasmowego Internetu 

Finansowanie  
światłowodowej sieci 

szkieletowej (sieć mobilna 5G) 

CP5 

Promowanie 
innowacji  

w obszarze 
Smart City 



Logika interwencji 

Cel rozwojowy 

Działania  
w ramach CP 

Potrzeba 
inwestycyjna 

Dalsze wsparcie infrastruktury transportowej 

CP3 

Rozwój lądowej infrastruktury 
transportowej w ramach sieci 

TEN-T i poza nią 

CP5 

Rozwijanie i integrowanie 
systemów transportu 

zbiorowego 

Wzmocnienie połączeń komunikacyjnych,  
w tym transeuropejskich 

Poprawa warunków świadczenia usług związanych  
z przewozem towarów i pasażerów 



Logika interwencji 

Cel rozwojowy 

Działania  
w ramach CP3 

Potrzeba 
inwestycyjna 

Potrzeba zwiększenia dostępności transportowej 
subregionów 

Odciążanie miast od ruchu 
tranzytowego 

 Działania w zakresie 
infrastruktury dla usług 

transportowych  
– wewnątrz województw, 

powiatów i gmin 

Zwiększenie dostępności transportowej kraju 



Logika interwencji 

Cel rozwojowy 

Działania  
w ramach CP4 

Potrzeba 
inwestycyjna 

Niski udział dorosłych Polaków 
w szkoleniach i edukacji 

Podniesienie jakości i dostępu do 
kształcenia na wszystkich 

etapach 

Rozwój kompetencji i 
umiejętności wspierających 
transformację gospodarczą 

Wspieranie aktywności 
społeczno-gospodarczej 

wszystkich grup społecznych 

Włączenie społeczne poprzez 
m.in.: aktywizację biernych 

zawodowo, osób w wieku 50+, 
kobiet 

Zmiana rynku pracy zgodnie  
z filozofią flexicurity 

Poprawa jakości kapitału ludzkiego  
oraz zwiększenie udziału kapitału społecznego  

w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju 



Logika interwencji 

Cel rozwojowy 

Działania  
w ramach CP4 

Potrzeba 
inwestycyjna 

Grupy społecznie wykluczone 

Wspieranie osób  
z niepełnosprawnościami 

Poprawa jakości i dostępności 
usług społecznych 

Przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu i ubóstwu 

Standardy rządzenia poniżej 
średniej krajów OECD 

Wzmacnianie zdolności 
instytucjonalnych podmiotów 

publicznych 

Ograniczenie ubóstwa  
i wykluczenia społecznego 

Zwiększanie efektywności 
funkcjonowania instytucji 

państwa 



Logika interwencji 

Cel rozwojowy 

Działania  
w ramach CP 

Potrzeba 
inwestycyjna 

Unowocześnienie  systemu 
opieki zdrowotnej i usług 

opiekuńczych 

CP4 

Usługi zdrowotne i opiekuńcze 
wspierające zdrowie i aktywność 

społeczno-gospodarczą wszystkich 
grup społecznych 

Niewystarczająca dostępność 
do usług publicznych 

CP5 

Dostosowanie przestrzeni 
publicznej do wymagań wszystkich 

obywateli 

Poprawa dostępności usług świadczonych  
w odpowiedzi na wyzwania demograficzne 



Koordynacja i komplementarność 

Komplementarność pomiędzy  
innymi politykami  

(w tym Wspólna Polityką Rolną) 

Komplementarność pomiędzy PS i innymi 
politykami UE będzie zapewniana na 

różnych etapach i poziomach realizacji 

Rozwój obszarów wiejskich pozostaje 
ważnym wyzwaniem kraju 

Całość działań wspólnej polityki rolnej 
będzie programowana w ramach KPS, 
który będzie flagowym dokumentem 

realizacji WPR w Polsce na lata 2021-27 

Koordynacja  programów 
zarządzanych centralnie 

Koordynację na poziomie strategicznym 
zapewnia Podkomitet ds. koordynacji EFSI 
oraz programów zarządzanych centralnie 

Monitorowanie i sprawozdawczość 

Informacja i promocja  



Wstępna 
alokacja 

finansowa  
dla Polski 

Koncentracja 
tematyczna 

Podział alokacji  
na programy 
operacyjne 

(brak) 

Poziom 
wydatków  

na cele 
środowiskowe  
i klimatyczne 

Zarys finansowania 



Układ programów 

• następcy: POIiŚ, POPW, POPT, 16 RPO oraz POWER, POIR+POPC jako jeden PO 

• Program ponadregionalny 

• Część programów krajowych jest dwufunduszowa (EFRR oraz EFS+) 

• następcy: POIiŚ, POIR, POPC, POWER, POPW, POPT, 16 RPO, 

• Program ponadregionalny. 

• następcy: POIiŚ, POWER, POPW, POPT, 16 RPO, 

• POIR+POPC jako jeden PO, 

• Program ponadregionalny. 

Wariant I 

Wariant II 

Wariant III 



Wymiar terytorialny  

• obszary zagrożone trwałą marginalizacją, w tym 
peryferyjne w stosunku do stolic województw 
obszary wiejskie; 

• średnie miasta tracące funkcje społeczno-
gospodarcze; 

• wschodnia Polska – złożona z pięciu regionów 
należących do grupy najbiedniejszych w całej UE 
(catching-up/ lagging regions); 

• Śląsk – należący – poza krajowymi obszarami 
strategicznej interwencji – do grupy obszarów 
Coal regions in transition, których rozwój jest 
istotny z punktu widzenia całej UE.   

Obligo: 
KPO 
RPO 

Obszary strategicznej 
interwencji wynikające  

ze średniookresowej strategii 
rozwoju kraju – SOR: 



Stan prac 

Przygotowano tekst ZUP i poddano je konsultacjom 
wewnątrzresortowym  

Uporządkowano i zapewniono spójność tekstu  

Wrzesień 2019 r. => przedłożenie  do akceptacji Radzie Ministrów.  

Do 16 sierpnia oczekujemy na uwagi zgłaszane za pośrednictwem 
strony internetowej 



Założenia Umowy Partnerstwa 

Szablon UP – załącznik II do CPR  

• Głównym elementem są tabele finansowe 

• Ograniczenie zawartości elementów składowych UP, np.  

 brak części diagnostycznej 

 brak podejścia terytorialnego 

• Ograniczona liczba znaków poszczególnych części, np. 

 uzasadnienie do każdego CP – 3500 znaków (ok. 1 strona tekstu) 

• Wymagany jest podział środków, z uwzględnieniem kategorii 
regionów  

• Wymagany jest też wykaz programów operacyjnych  



Dziękuję za uwagę 


