
ZAŁOŻENIA UMOWY PARTNERSTWA 

NA LATA 2021-2027

WPŁYW NA ZAKRES PRZYSZŁEGO

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, 7 listopada 2019 r. 



Charakter dokumentu –
Założenia UP 

 Obowiązek opracowania Umowy Partnerstwa wynika 

z art. 9 projektu rozporządzenia ogólnego na lata 2021-2027

 Założenia UP mają stanowić wytyczną dla wszystkich innych 

dokumentów (Programów Operacyjnych, krajowych

i regionalnych), co do ogólnego zakresu interwencji 

finansowanych ze środków europejskich w latach 2021-2027

 Założenia UP mają charakter wstępny, zwięzły, 

poprzedzający ostateczną wersję UP

 UP będzie stanowić mandat negocjacyjny z KE



Struktura Założeń UP na lata 2021-2027 



1. Inteligentniejsza Europa poprzez innowacyjność, cyfryzację, transformację 

gospodarczą i wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw 

2. Ekologiczna, niskoemisyjna Europa dzięki inwestowaniu w transformację 

energetyczną, odnawialne źródła energii i walkę ze zmianą klimatu 

3. Bardziej połączona Europa, posiadająca strategiczne sieci transportowe i 

informatyczne 

4. Bardziej prospołeczna Europa, bazująca na Europejskim filarze praw 

socjalnych i wspierająca dostęp do wysokiej jakości zatrudnienia, edukacji, 

umiejętności, włączenie społeczne i równe prawa do opieki zdrowotnej

5. Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność i zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich w 

całej UE

Cele polityki

EFRR, EFS+, Fundusz Spójności wspierają następujące cele 

polityki:



Logika interwencji zaproponowana
w Założeniach UP na lata 2021-2027 (1)

Potrzeba 

inwestycyjna
Wsparcie tworzenia innowacji

Działania w 

ramach CP 1 

Finansowanie 

działalności B+R i 

wdrażanie wyników

Propozycje wynikające z dyskusji o demarkacji kraj-region: 

• koncentracja wsparcia projektów B+R przedsiębiorstw oraz 

infrastruktury B+R na poziomie krajowym 

• w RPO tylko uzupełniające wsparcie: 

(a) projektów B+R – wyłącznie w przypadku wykazania potencjału B+R 

regionu oraz gdy RIS jest odmienny niż KIS (jako element PPO)

(b) projektów obejmujących jedynie wdrożenie prac B+R

(c) infrastruktury badawcza spoza Mapy Drogowej – tylko w przypadku 

uwzględnienia w Kontrakcie Programowym

Wsparcie 

infrastruktury B+R 

Wpływ ZUP na zakres 

i kształt RPO WM 

2021-2027



Logika interwencji zaproponowana
w Założeniach UP na lata 2021-2027 (2)

Potrzeba 

inwestycyjna

Niewystarczająca jakość infrastruktury 

cyfrowej i telekomunikacyjnej 

Działania w 

ramach CP

CP1 

Zwiększenie wykorzystania TIK w gospodarce 

(CP1) W ramach RPO planuje się wsparcie w 

zakresie tworzenie innowacyjnych modeli 

biznesu, w tym wdrożenie technologii TIKWpływ ZUP na zakres 

i kształt RPO WM 

2021-2027



Logika interwencji zaproponowana
w Założeniach UP na lata 2021-2027 (3)

Potrzeba 

inwestycyjna

Wzmocnienie innowacyjności i 

zwiększenie współpracy przez sektory 

nauki i biznesu

Działania w 

ramach CP

CP1 

Mechanizmy dyfuzji wiedzy w gospodarce 

Wzrost konkurencyjności MSP

Transformacja modeli biznesowych 

przedsiębiorstw w kierunku Przemysłu 4.0

(CP 1) Propozycje wynikające z dyskusji o demarkacji kraj-region:

• realizacja bonów na innowacje wyłącznie z poziomu regionalnego

• na poziomie regionalnym wsparcie dla przedsiębiorców tylko w 

zakresie wdrażania technologii cyfrowych

• wsparcie dla startupów i firm technologicznych tylko na poziomie 

krajowym i ponadregionalnym 

(CP 4) Planuje się interwencję w obszarze kształcenia zawodowego 

uczniów we współpracy z pracodawcami

CP4 

Włączenie 

pracodawców w proces 

kształcenia 

zawodowego

Wpływ ZUP na zakres 

i kształt RPO WM 

2021-2027



Logika interwencji zaproponowana
w Założeniach UP na lata 2021-2027 (4)

Potrzeba 

inwestycyjna

Zmniejszenie zanieczyszczenia 

powietrza 

Działania w 

ramach CP 2

Modernizacja budynków 

Urządzenia OZE

Inwestycje w sieci ciepłownicze/wymiana źródeł ciepła

Promowanie proekologicznych zachowań

W ramach RPO WM w CP2 planuje się:

• kontynuację działań termomodernizacji budynków wraz ze wsparciem

inwestycji w OZE

• inwestycje w sieci ciepłownicze mocno ograniczone w związku z 

wymogami dyrektywy w zakresie efektywnego energetycznie systemu 

ciepłowniczego i chłodniczego

• kontynuację działań dot. likwidacji niskiej emisji ale konieczna

współpraca z programami krajowymi (Stop Smog, Czyste Powietrze)

Wpływ ZUP na zakres 

i kształt RPO WM 

2021-2027



Logika interwencji zaproponowana
w Założeniach UP na lata 2021-2027 (5)

Potrzeba 

inwestycyjna

Transformacja w kierunku Gospodarka w 

Obiegu Zamkniętym 

Działania w 

ramach CP

CP1 

Rozwój nowych modeli 

biznesowych 

(CP1) w ramach RPO w zakresie CP1 planuje się wspieranie 

transformacji modeli biznesowych przedsiębiorstw w kierunku 

GOZ, w tym wsparcie działań polegających na zmniejszaniu 

zasobo- i materiałochłonności procesów produkcyjnych, 

wprowadzaniu ekoinnowacji w przedsiębiorstwach

(CP2) planuje się wsparcie inwestycji dot. recyklingu 

odpadów; działania zwiększające efektywność energetyczną 

przedsiębiorstw

CP2

Zmniejszanie zasobo- i 

materiałochłonności procesów 

produkcyjnych 

Wpływ ZUP na zakres 

i kształt RPO WM 

2021-2027



Logika interwencji zaproponowana
w Założeniach UP na lata 2021-2027 (6)

Potrzeba 

inwestycyjna

Zmiana zachowań w 

obszarze wykorzystania 

zasobów środowiskowych 

Działania w 

ramach CP 2 

Edukacja ekologiczna 

Wsparcie mobilności o 

niskiej, zero – emisyjności 

Zmiany w programach 

nauczania, audyty, wymiana 

między miedzy krajami UE 

W ramach RPO (CP2) planuje się wsparcie:

• inwestycji w rozwój małej retencji, terenów zalewowych 

oraz renaturalizacji rzek

• inwestycji w gospodarkę kanalizacyjną (rozmowy z 

Ministerstwem dot. linii demarkacyjnej) 

• inwestycji z zakresu ochrony dziedzictwa przyrodniczego 

i bioróżnorodności 

Rozwój retencji, systemu 

odbioru ścieków, 

oczyszczalni ścieków 

Wykorzystanie zasobów 

przyrodniczych i 

krajobrazowych w 

gospodarce lokalnej 

Wpływ ZUP na zakres 

i kształt RPO WM 

2021-2027

Ochrona 

dziedzictwa 

przyrodniczego 

Przywracanie 

siedlisk 

przyrodniczych 

Zmniejszenie 

presji 

antropogenicznej 

na środowisko 

Zwiększenie możliwości 

gospodarczego 

wykorzystania zasobów 

środowiskowych 



Logika interwencji zaproponowana
w Założeniach UP na lata 2021-2027 (8)

Potrzeba 

inwestycyjna

Zazielenienie sektora 

energii

Działania w 

ramach CP 2 

Wspieranie rozwoju OZE

rozwijanie 

magazynowania OZE

wspieranie klastrów 

energii

• W ramach RPO planuje się kontynuację szerokiego 

wsparcia rozwoju OZE wraz z ewentualnymi projektami 

z magazynowania energii z OZE. Wsparcie 

przewidziane na rozwój klastrów energii w zakresie 

produkcji i zarządzania energią w systemie klastra 

• Z poziomu regionalnego wstępnie nie planuje się 

inwestowania w systemy elektroenergetyczne oraz 

rozbudowę i modernizację sieci elektroenergetycznej 

Inteligentne systemy 

energetyczne 

Infrastruktura 

magazynowania 

energii 

Wpływ ZUP na zakres 

i kształt RPO WM 

2021-2027

Rozbudowa i 

modernizacja sieci 

elektroenergetycznych 

Lokalne stacje LNG

Zwiększenie 

bezpieczeństwa 

energetycznego

Modernizacja 

infrastruktury 

energetycznej



Logika interwencji zaproponowana
w Założeniach UP na lata 2021-2027 (79)

Potrzeba 

inwestycyjna

Przystosowanie systemu 

społecznego do zmian 

środowiska naturalnego  

Działania w 

ramach CP 2 

Zintegrowane miejskie 

strategie rozwoju, strategie 

niskoemisyjne 

Rozwój zielonej infrastruktury 

miast 

• W ramach RPO planuje się wsparcie inwestycji

zwiększających odporność regionu na ekstremalne

zjawiska pogodowe, w tym zwiększające retencyjność 

zlewni, przeciwdziałanie ruchom masowym, 

zagospodarowanie wód opadowych

• Planuje się działania z zakresu rozwoju zielonej 

infrastruktury w miastach (nowość w RPO) 

• Dodatkowo wsparcie będzie skierowane

na wzmocnienie potencjału służb ratunkowych

Rozwój potencjału służb 

publicznych 

Wpływ ZUP na zakres 

i kształt RPO WM 

2021-2027

Zwiększenie potencjału 

administracji  



Logika interwencji zaproponowana
w Założeniach UP na lata 2021-2027 (10)

Potrzeba 

inwestycyjna

Dalsze wsparcie 

infrastruktury 

transportowej 

Działania w 

ramach CP 3

Rozwój lądowej 

infrastruktury 

transportowej w ramach 

sieci TEN-T i poza nią 

• Problematyczna propozycja demarkacji w zakresie transportu 

miejskiego - > potencjalnie znaczące ograniczenie roli RPO na 

rzecz POIiŚ, PO Polska Wschodnia oraz Programu 2020+

• Problematyczne zapisy projektów rozporządzeń w odniesieniu do 

zakupu taboru kolejowego (wyjątek - usługa przewozowa 

świadczona przez podmiot wybrany w drodze przetargu)

• Problematyczna propozycja PE, przeniesienia transportu miejskiego 

do CP2 ale przy max dofinansowaniu 10 mln euro oraz wymogu 

zeroemisyjności -> potencjalne wykluczenie dla wielu miast 

Wpływ ZUP na zakres 

i kształt RPO WM 

2021-2027

Potrzeba zwiększenia 

dostępności transportowej 

subregionów 

Odciążanie miast od 

ruchu tranzytowego 

Działania w zakresie 

infrastruktury dla usług 

transportowych – wewnątrz 

województw, powiatów i gmin 



Logika interwencji zaproponowana
w Założeniach UP na lata 2021-2027 (11)

Potrzeba 

inwestycyjna

Zwiększenie  udziału 

dorosłych Polaków w 

szkoleniach i edukacji

Działania w 

ramach CP 4 

• podniesienie jakości kształcenia i 

zwiększenie dostępu do kształcenia 

na wszystkich etapach edukacji

• rozwój kompetencji i umiejętności 

wspierających transformację 

gospodarczą 

• upowszechnienie uczenia się przez 

całe życie

• Planuje się interwencje w obszarze systemu oświaty,

a także kształcenia osób dorosłych

• Rozszerzenie grup docelowych w obszarze rynku pracy

• Odmienne stanowisko co do umiejscowienia wsparcia 

ekonomii społecznej pomiędzy KE i MIiR

• Brak linii demarkacyjnej dla EFS+

• włączenie społeczne poprzez m.in.: 

aktywizację osób bezrobotnych, 

biernych zawodowo, osób w wieku 

50+, kobiet 

• promowanie równych szans kobiet i 

mężczyzn

• wsparcie przedsiębiorczości 

społecznej 

Wpływ ZUP na zakres 

i kształt RPO WM 

2021-2027

Wspieranie aktywności 

społeczno-gospodarczej 

wszystkich grup społecznych 



Logika interwencji zaproponowana
w Założeniach UP na lata 2021-2027 (12)

Potrzeba 

inwestycyjna

Włączenie społeczne grup 

wykluczonych

Działania w 

ramach CP 4 

- wspieranie osób z grup 

wykluczonych 

- poprawa jakości i dostępności 

usług społecznych,

- rozwój mechanizmów 

przeciwdziałających wykluczeniu 

społecznemu i ubóstwu

• Brak odpowiednika CT 11 w EFS+

• Niejasne podejście co do możliwości wspierania 

obywateli państw trzecich pomiędzy KE i MIiR

Wzmacnianie zdolności 

instytucjonalnych 

podmiotów publicznych

Wpływ ZUP na zakres 

i kształt RPO WM 

2021-2027

Podniesienie standardów 

rządzenia



Logika interwencji zaproponowana
w Założeniach UP na lata 2021-2027 (13)

Potrzeba 

inwestycyjna

Unowocześnienie systemu 

opieki zdrowotnej i usług 

opiekuńczych 

Działania w 

ramach CP  

CP4 

Usługi zdrowotne i opiekuńcze 

wspierające zdrowie i aktywność 

społeczno-gospodarczą wszystkich 

grup społecznych 

(CP4) Brak demarkacji w obszarze zdrowia, potencjalne

ograniczenia dla wsparcia infrastruktury 

(CP5) Rewitalizacja – kontynuacja wsparcia na rzecz 

ożywienia zdegradowanych obszarów, na których kumulują 

się problemy społeczne, gospodarcze, środowiskowe, 

techniczne i przestrzenno-funkcjonalne 

(CP5) Kontynuacja wsparcia dla działań z zakresu turystyki, 

kultury i dziedzictwa kulturowego (konieczność 

przygotowania Strategii terytorialnych) 

CP5 

Dostosowanie przestrzeni 

publicznej do wymagań 

wszystkich obywateli  

Wpływ ZUP na zakres 

i kształt RPO WM 

2021-2027

Niewystarczająca 

dostępność do usług 

publicznych 



Zarys finansowania w Założeniach
UP na lata 2021-2027 

64 mld euro

wyłączając obowiązkowe 

transfery na rzecz instru-

mentów i programów 

wdrażanych przez KE tj. 

61,4 mld euro 

35% CP 1 (EFRR)

30 % CP 2 (EFRR)

6% na miasta (EFRR)

25% środków EFS na 

obszar włączenia 

społecznego 

30% środków

EFRR

Scenariusz

optymistyczny

? 
2 mld euro w 

przyszłym RPO 

WM 



Układ programów zaproponowany
w Założeniach UP

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

• Program ponadregionalny
Wariant I

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

• POIR+POPC jako jeden PO

• Program ponadregionalny
Wariant II

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

• Program ponadregionalny

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

Wariant III



Główne postulaty Małopolski 
zgłaszane do Założeń UP

 Postulat szybkiego przedstawienia propozycji podziału środków europejskich 

pomiędzy programy operacyjne oraz poszczególne regiony lub propozycji 

zasad takiego podziału środków europejskich pomiędzy programami  

 Postulat zrezygnowania z uruchomienia dodatkowego (oprócz Programu 

operacyjnego w zakresie wschodniej Polski) ponadregionalnego programu 

operacyjnego (Program 2020+) w zakresie wspierania regionów z 

deficytem/obszarów słabszych gospodarczo - w kontekście RPO wątpliwości 

budzi demarkacja tematyczna, z opisów wynika bowiem, że interwencja opisana w 

ww. programach będzie powielać się

 Postulat uruchomienia równoległej dyskusji z wszystkimi IZ RPO na temat 

zasad demarkacji pomiędzy interwencją z poziomu krajowego i 

regionalnego. Tego typu dyskusji nie zastąpi praca w ramach grup roboczych. 

Opóźnienie w uruchomieniu tej dyskusji skutkować może opóźnieniem w pracach 

nad projektami poszczególnych programów

 Postulat wskazania, że katalogi typów interwencji/projektów w każdym celu 

polityki mają charakter otwarty, a nie zamknięty, lub wyraźne wskazanie w 

zapisach UP, że świadomie tworzymy zamknięty katalog interwencji, co pozwoli 

uniknąć nieporozumień na etapie wdrażania 



Założenia RPO WM 2021-2027-
dotychczasowe ustalenia

Zarząd Województwa Małopolskiego, będzie pełnił rolę Instytucji 

Zarządzającej (IZ) odpowiedzialnej m.in. za przygotowanie Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2021-2027

• W dniu 11 czerwca br. w Ptaszkowej, odbyło

się pierwsze wyjazdowe posiedzenie

Zarządu Województwa w całości

poświęcone Założeniom nowego

Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Małopolskiego na lata 2021-

2027

• W okresie sierpień – wrzesień

przeprowadzono wewnętrzne konsultacje

Założeń RPO WM 2021-2027 z udziałem

Radnych Województwa, pracowników Urzędu

oraz jednostek WM

• Wkrótce rozpoczną się prace w ramach

powołanych przez ZWM zespołach do prac

nad nowym RPO WM na lata 2021-2027



Prace nad RPO WM 2021-2027 

ZA NAMI

Prezentacja wstępnych założeń RPO WM Radnym 

Województwa Małopolskiego

lipiec 2019 r

Przekazanie wstępnych Założeń RPO do Ministerstwa 

Inwestycji i Rozwoju

lipiec 2019 r

Wewnętrzne konsultacje (Departamenty UMWM, MCP, 

ROPS, WUP, Radni WM)

sierpień/wrzesień 2019 r.

PLANOWANE BYŁO/JEST 

Przekazanie wstępnego projektu RPO do Ministerstwa 

Inwestycji i Rozwoju (dezaktualizacja)

wrzesień  2019

Konsultacje społeczne projektu RPO WM styczeń/luty 2020

Przygotowanie ostatecznej wersji RPO maj/czerwiec 2020 

Negocjacje UP i PO z Komisją Europejską do końca 2020 r.



Czego nam BRAKuje?

• BRAK ostatecznych zapisów rozporządzeń (trwają dyskusje 

pomiędzy KE, PE oraz Radą UE)

• BRAK propozycji podziału środków europejskich pomiędzy 

programy operacyjne krajowe oraz regionalne (alokacja na 

krajowe PO i regionalne PO)

• BRAK propozycji zasad podziału środków europejskich 

pomiędzy 16 regionalnych programów operacyjnych 

• BRAK demarkacji zakresu wsparcia pomiędzy kraj-regiony

(„burzliwe” dyskusje nad propozycjami zapisów)

• BRAK aktualnego haromonogramu prac (dezaktualizacja 

kalendarza prac zaproponowanego przez MIiR)



Dziękuję za uwagę 


