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Strategia Europa 2020 
 
Umowa Partnerstwa 



Strategia 
Europa 2020
Zastąpiła Strategię Lizbońską
(realizowaną od 2000 r.
zmodyfikowaną 5 lat później)



Strategia 
Europa 2020
KLUCZOWE WYZWANIA:
wychodzenie z kryzysu,
globalizacja, 
starzenie się społeczeństw,
racjonalne wykorzystywanie zasobów.



Co to oznacza 
w praktyce?



Strategia Europa 2020

#1 #2 #3 #4 #5
osiągnięcie wskaźnika 
zatrudnienia na poziomie 
75% (POLSKA 71%)



Strategia Europa 2020

#1 #2 #3 #4 #5 
poprawa warunków 
prowadzenia działalności 
badawczo–rozwojowej, w tym 
przeznaczanie 3% PKB UE na 
inwestycje w badania i rozwój 
(POLSKA 1,7%);



Strategia Europa 2020

#1 #2 #3 #4 #5
zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych o 20% w porównaniu z 
poziomami z  1990 r.; zwiększenie do 
20% udziału energii odnawialnej w 
ogólnym zużyciu energii; dążenie do 
zwiększenia efektywności 
energetycznej o 20%; 



Strategia Europa 2020

#1 #2 #3 #4 #5 
podniesienie poziomu wykształcenia, 
zwłaszcza poprzez zmniejszenie odsetka osób 
przedwcześnie kończących naukę do poniżej 
10% (w Polsce jest ok. 5,6%)  
oraz zwiększenie do co najmniej 40% odsetka 
osób w wieku 30−34 lat mających 
wykształcenie wyższe (Polska chce osiągnąć 
45%);



Strategia Europa 2020

#1 #2 #3 #4 #5 
wspieranie włączenia społecznego, 
zwłaszcza poprzez ograniczanie 
ubóstwa, mając na celu 
wydźwignięcie z ubóstwa  
lub wykluczenia społecznego  
20 milionów obywateli.



polityki horyzontalne

zrównoważony 
rozwój

równość szans społeczeństwo 
informacyjne



Umowa  
partnerstwa
Umowa Partnerstwa jest dokumentem
określającym kierunki interwencji w latach
2014-2020  trzech polityk unijnych                        
w Polsce: 
1/ Polityki Spójności, 
2/ Wspólnej Polityki Rolnej 
3/ Wspólnej Polityki Rybołówstwa 



Umowa  
partnerstwa
warunek korzystania 
z funduszy UE



Strategia Rozwoju Kraju 2020 
jako odpowiedź na Strategię Europa 2020





Podejście strategiczne 
a wniosek w RPO WM 



zakres interwencji  
dominujący / 
uzupełniający 

zgodność projektu  
z celami RPO WM 2014 
- 2020  (wg kodów) 

Wniosek 
a RPO WM



Podejście
strategiczne 
a wniosek 
w RPO WM 
Terytorialne 
Mechanizmy wdrażania 
RIT Regionalne 
Inwestycje terytorialne 
ZIT Zintegrowane 
Inwestycje terytorialne  



Podejście
strategiczne 
a wniosek 
w RPO WM 
Zgodność projektu 
z właściwym celem
szczegółowym 
i wskaźnikami 
RPO WM 2014 - 2020 



Podejście
strategiczne 
a wniosek 
w RPO WM 
Diagnoza uczestników  
i dane źródłowe



Strategia rozwoju Polski 
Centralnej – wartość 
właściwa dla Strategii 
rozwoju Polski 
Centralnej do roku 2020                        
z perspektywą do 2030 
(dla następujących 
województw: 
mazowieckie, łódzkie)  

Wniosek do programów 
krajowych a podejście 
strategiczne terytorialne 



Strategia rozwoju
Polski Centralnej 
identyfikuje możliwości 
współpracy pomiędzy 
woj. mazowieckim  
i łódzkim oraz określa 
kierunki interwencji 
umożliwiające dalsze 
poszerzanie tej 
współpracy na rzecz 
rozwoju Polski 
Centralnej 



zaznacz…

Instytucja na
obszarach
wiejskich 

Instytucja z miasta 
do 20 tys. 
mieszkańców 

Instytucja z miasta 
pow. 20 tys. 

mieszkańców 



Podejście strategiczne w PROW

Kryteria wyboru projektów decydujące 
o przyznaniu pomocy / liczba uzyskanych
punktów na podstawie kryteriów
dotyczących…



Podejście strategiczne w PROW

Kryteria wyboru projektów decydujące 
o przyznaniu pomocy / liczba uzyskanych
punktów na podstawie kryteriów
dotyczących  - szukaj / podaj źródło : 

 dochodu podatkowego gminy, w której jest 
planowana realizacja operacji (preferencje dla 
gmin o niższym dochodzie podatkowym w 
przeliczeniu na jednego mieszkańca)  
– m.in. Strategia Rozwiązywania Problemów 
Społecznych 



Podejście strategiczne w PROW

Kryteria wyboru projektów decydujące 
o przyznaniu pomocy / liczba uzyskanych
punktów na podstawie kryteriów
dotyczących  - szukaj / podaj źródło : 

 dochodu podatkowego gminy, w której jest 
planowana realizacja operacji (preferencje dla 
gmin o niższym dochodzie podatkowym w 
przeliczeniu na jednego mieszkańca)  
– m.in. Strategia Rozwiązywania Problemów 
Społecznych 



Podejście strategiczne w PROW

Kryteria wyboru projektów decydujące o przyznaniu pomocy / liczba uzyskanych punktów na

podstawie kryteriów dotyczących  - szukaj / podaj źródło : 
 bezrobocia w powiecie, na obszarze którego 
jest położona gmina, w której jest planowana 
realizacja operacji (preferencje dla gmin                    
o wysokim poziomie bezrobocia) - Strategia 
Rozwiązywania Problemów Społecznych 



Podejście strategiczne w PROW

Kryteria wyboru projektów decydujące o przyznaniu pomocy / liczba uzyskanych punktów na

podstawie kryteriów dotyczących  - szukaj / podaj źródło : 

 powiązania operacji z inwestycjami 
dotyczącymi tworzenia infrastruktury 
szerokopasmowej – Strategia Woj. 
Mazowieckiego / Powiatu 

 specyfiki regionu - Strategia Woj. 
Mazowieckiego / Powiatu / Gminy / Regionu 



Podejście strategiczne w PROW
Kryteria wyboru projektów decydujące o przyznaniu pomocy / liczba uzyskanych punktów na

podstawie kryteriów dotyczących  - szukaj / podaj źródło : 
 inwestycji zlokalizowanych na terenie na 
którym istnieje największa potrzeba poprawy 
stanu wód  - zgodnie ze zaktualizowanym 
programem wodno- środowiskowym kraju.

  lokalizacji inwestycji (preferencje dla operacji 
zlokalizowanych na obszarze o potencjale 
turystycznym)- strategie rozwoju turystyki 
krajowe/wojewódzkie

  czy jest spójna z dokumentem planistycznym 
gminy, lub lokalną strategią rozwoju gminy, lub 
planem rozwoju miejscowości



Lokalne Strategie 
Rozwoju

Inicjatywy	  LEADER	  	  
(RLKS	  –	  rozwój	  
lokalny	  kierowany	  
przez	  społeczność) 



Lokalne Strategie 
Rozwoju
	  
PODEJŚCIE	  
PARTYCYPACYJNE	  	  
	  
współtworzenie	  
zgłaszanie	  projektów	  
konkursy	  
realizacja	  projektów	  	  



Lokalne Strategie Rozwoju 

wzmocnienie kapitału społecznego, w tym  
z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych  
i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej 
w realizacji LSR,
zakładanie działalności gospodarczej i rozwój 
przedsiębiorczości,



Lokalne Strategie Rozwoju 
dywersyfikację źródeł dochodu, w tym 
tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa 
lokalnego tj. infrastruktury służącej 
przetwarzaniu produktów rolnych w celu 
udostępniania jej lokalnym producentom 
(produkty objęte i nieobjęte załącznikiem nr 1 do 
TFUE),
podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR 
w powiązaniu z zakładaniem działalności 
gospodarczej, rozwojem przedsiębiorczości lub 
d y w e r s y fi k a c ją  ź r ó d e ł d o c h o d ó w , w 
szczególności rolników i osób długotrwale 
pozostających bez pracy,



Lokalne Strategie Rozwoju 
podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w 
z a k r e s i e o c h r o n y ś r o d o w i s k a , z m i a n 
klimatycznych a także innowacji,
rozwój produktów lokalnych,
rozwój rynków zbytu, z wyłączeniem targowisk, 
zachowanie dziedzictwa lokalnego,
rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej 
infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub 
kulturalnej,
rozwój infrastruktury drogowej gwarantującej 
spójność terytorialną w zakresie włączenia 
społecznego



przykładowe dokumenty 
operacyjne - odniesienia :  

 
Mapa Potrzeb Inwestycji 
Zdrowotnych 
Narodowy Program 
Rewitalizacji 
Krajowa Polityka Miejska 

Zgodność	  projektów	  	  
z	  dokumentami	  
operacyjnymi 
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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej ���
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

zapraszamy na 
kolejne webinarium

23 września, g. 9:30 – 10:30



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej ���
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

dziękujemy


