Programowanie funduszy UE
w latach 2007-2013
‘schemat’

Strategia Lizbońska
• Główny cel rozwoju UE:
„najbardziej konkurencyjna i dynamiczna gospodarka
na świecie,
zdolna do systematycznego wzrostu gospodarczego,
zapewniająca większą liczbę lepszych stanowisk pracy
w warunkach większej spójności społecznej”

Strategia Lizbońska
• Polityka spójności – cel konwergencja (EFRR, EFS, FS)
propagowanie warunków sprzyjających wzrostowi oraz
czynników prowadzących do rzeczywistego zniwelowania
zapóźnień w najsłabiej rozwiniętych państwach
członkowskich i regionach.
Celem konwergencji objęte są państwa
i regiony w których poziom PKB na 1 mieszkańca jest
niższy niż 75% przeciętnego poziomu w UE (także regiony
w których poziom PKB na 1 mieszkańca nieznacznie
przewyższa w/w próg).

Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013
• Wizja rozwoju Polski:
tworzenie kraju o wysokim poziomie i jakości życia
mieszkańców oraz silnej i konkurencyjnej gospodarce
zdolnej do tworzenia nowych miejsc pracy.
• Główny cel
podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Polski,
tj. poszczególnych obywateli i ich rodzin.

Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013
• Priorytety SRK:
– wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki
– poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej
– wzrost zatrudnienia i podniesienia jego jakości
– budowanie zintegrowanej wspólnoty społecznej oraz jej
bezpieczeństwa
– rozwój obszarów wiejskich
– rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej
.

Narodowe Strategiczne Ramy
Odniesienia
(Narodowa Strategia Spójności)

Na podstawie Strategicznych Wytycznych Wspólnoty, odnoszących się do
zagadnień związanych ze spójnością społeczną, gospodarczą,
terytorialną a także wskazujących ramy interwencji funduszy
strukturalnych UE, w tym z uwzględnieniem innych polityk UE,
Polska została zobowiązana do przygotowania Narodowych
Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO), których zadaniem jest
integracja głównych priorytetów rozwoju kraju (SRK) z priorytetami
rozwoju UE (wynikającymi m.in. ze Strategii Lizbońskiej).
.

Narodowe Strategiczne Ramy
Odniesienia
(Narodowa Strategia Spójności)

• Cel strategiczny NSRO:
tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności
gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości
zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu
spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej
• Cel strategiczny wdrażany jest przez cele horyzontalne

Narodowe Strategiczne Ramy
Odniesienia
• Cele horyzontalne NSRO:
– poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz
rozbudowa mechanizmów partnerstwa.
– poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności
społecznej
– budowa i modernizacja infrastruktury społecznej mającej
podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski
– podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw,
w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości
dodanej oraz rozwój sektora usług
– wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie
ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej
– wyrównanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian
strukturalnych na obszarach wiejskich

Programy operacyjne
•
•
•
•
•
•

Program Operacyjny Rozwoju Polski Wschodniej
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
16 Regionalnych Programów Operacyjnych
Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej
– Program Operacyjny Współpraca Transgraniczna Republika
Czeska
– Program Operacyjny Współpraca Transgraniczna Słowacja
– Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Regionu
Morza Bałtyckiego (współpraca międzynarodowa)

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
(RPO)
• Cel główny RPO:
stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu
spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu

• Priorytety i cele szczegółowe RPO
• Priorytet I: Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje
i przedsiębiorczość - Cel szczegółowy: Wzrost konkurencyjności
regionalnej gospodarki opartej na wiedzy;
• Priorytet II: Społeczeństwo informacyjne - Cel szczegółowy:
Stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego
w regionie;
• Priorytet III: Turystyka - Cel szczegółowy:
Wzrost konkurencyjności turystycznej regionu;

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
(RPO)
• Priorytet IV: Kultura - Cel szczegółowy: Wzrost znaczenia kultury
jako czynnika rozwoju społeczno-gospodarczego;
• Priorytet V: Środowisko - Cel szczegółowy: Ochrona i poprawa
jakości środowiska
• Priorytet VI: Zrównoważony rozwój miast - Cel szczegółowy:
Wzrost konkurencyjności przestrzeni miejskiej województwa;
• Priorytet VII: Transport - Cel szczegółowy: Ukształtowanie
efektywnego, zintegrowanego systemu transportowego;
• Priorytet VIII: Infrastruktura edukacyjna - Cel szczegółowy:
Stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa o wysokich
kwalifikacjach zawodowych, poszukiwanych na rynku pracy
• Priorytet IX: Zdrowie i rekreacja - Cel szczegółowy: Poprawa
stanu zdrowia mieszkańców

Inne strategie i programy regionalne
(woj. śląskie)
• Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata
2000-2020
• priorytet: kultura, edukacja, mobilność i aktywizacja zasobów

ludzkich,
• priorytet: integracja społeczna, bezpieczeństwo i zdrowie,
• priorytet: restrukturyzacja i rozwój gospodarki,
• priorytet: innowacje, technologie, rozwój B+R,
• priorytet: ochrona i kształtowanie środowiska oraz przestrzeni,
• priorytet: transport, komunikacja i informatyzacja,

Inne strategie i programy regionalne
(woj. śląskie)
• Plan zagospodarowania przestrzennego województwa
śląskiego
• Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego
na lata 2003-2013
• Program ochrony środowiska województwa śląskiego
• Strategia rozwoju kultury w województwie śląskim
• Strategia rozwoju turystyki

