
Czym są Programy Krajowe? 

 

Perspektywa na lata 2014-2020 będzie wdrażana w Polsce poprzez 6 krajowych programów 

operacyjnych zarządzanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.  

Środki unijne w Programach Krajowych 

Lp. Nazwa programu Fundusze europejskie 

1. Program Infrastruktura i Środowisko 27,4 mld euro 

2. Program Inteligentny Rozwój 8,6 mld euro 

3. Program Wiedza Edukacja Rozwój 4,7 mld euro 

4. Program Polska Cyfrowa 2,2 mld euro 

5. Program Polska Wschodnia 2 mld euro 

6. Program Pomoc Techniczna 
0,7 mld euro 

 

 

Najwięcej środków przeznaczono na Program Infrastruktura i Środowisko. Priorytetami 

tego programu są: gospodarka niskoemisyjna, ochrona środowiska, rozwój infrastruktury 

technicznej kraju i bezpieczeństwo energetyczne. 

Drugim co do wielkości środków jest Program Inteligentny Rozwój. To również największy 

w Unii Europejskiej program finansujący badania, rozwój i innowacje. Dzięki niemu, 

wsparcie m.in. na  wspólne prowadzenie przedsięwzięć badawczo-rozwojowych uzyskają 

naukowcy i przedsiębiorcy, a wyniki prac B+R znajdą praktyczne zastosowanie w 

gospodarce. „Od pomysłu do rynku” - to główne założenie tego programu. Oznacza ono 

wsparcie powstawania innowacji: od tworzenia koncepcji niespotykanych produktów, usług 

lub technologii, przez przygotowanie prototypów/linii pilotażowych, po ich komercjalizację. 

Celem Programu Wiedza Edukacja Rozwój jest aktywizacja zawodowa osób młodych 

poniżej 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia, wsparcie szkolnictwa wyższego, 

rozwój innowacji społecznych, mobilności i współpracy ponadnarodowej, a także reformy 

polityk publicznych w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, zdrowia i 

dobrego rządzenia. 

Kolejny Program Polska Cyfrowa ma na celu zwiększenie dostępności do Internetu, 

stworzenie przyjaznej dla obywatela e-administracji, która umożliwi załatwianie wielu spraw 

za pośrednictwem komputera oraz upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy i umiejętności 

korzystania z komputerów. 

http://www.pois.gov.pl/
http://www.poir.gov.pl/
http://www.power.gov.pl/
http://www.power.gov.pl/
http://www.popc.gov.pl/
http://www.popc.gov.pl/


Program Polska Wschodnia jest ponadregionalnym programem dla województw Polski 

Wschodniej mającym na celu wzrost konkurencyjności i innowacyjności makroregionu Polski 

Wschodniej poprzez wsparcie innowacyjności i rozwoju badań oraz zwiększenie 

atrakcyjności inwestycyjnej makroregionu, w szczególności dzięki dostępności transportowej. 

Program Pomoc Techniczna ma zapewnić sprawne działanie instytucji systemu wdrażania 

funduszy, jak również stworzenie skutecznego systemu informacji i promocji środków 

europejskich.  

Ponadto w Polsce realizowany będzie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (8,5 mld 

euro) oraz Program Rybactwo i Morze (0,5 mld euro). 

 

http://www.polskawschodnia.gov.pl/
http://www.popt.gov.pl/
http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2014-2020
http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PO-RYBY-2014-2020

