
Zasady działania Funduszy Europejskich 

Zasady działania Funduszy Europejskich wynikają z zasad rządzących polityką regionalną 

Unii Europejskiej: 

 Zasada partnerstwa - na każdym etapie realizacji funduszy powinni uczestniczyć 

wszyscy zainteresowani partnerzy. Z jednej strony Komisja Europejska współpracuje z 

odpowiednimi władzami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi, które też ściśle kooperują 

ze sobą, z drugiej – przeprowadzane są konsultacje z partnerami gospodarczymi i 

społecznymi. 

 Zasada dodatkowości (współfinansowania lub uzupełniania) - to znaczy, że Fundusze 

Europejskie powinny uzupełniać środki finansowe poszczególnych państw członkowskich, 

a nie je zastępować. Działania Unii nie powinny zastępować działań na szczeblu krajowym 

i regionalnym, lecz je wzbogacać i wzmacniać. 

 Zasada subsydiarności - władze wyższego szczebla podejmują działania jedynie 

wówczas i tylko wtedy, gdy cele nie mogą zostać zrealizowane w sposób wystarczający 

przez władze niższego szczebla. Instytucje unijne mogą realizować zadania tylko wtedy, 

jeżeli nie mogą być one skutecznie wykonane samodzielnie przez regiony lub kraje 

członkowskie. 

 Zasada decentralizacji - wynika z zasady subsydiarności i ma na celu umocnienie roli 

samorządów regionalnych i lokalnych w realizacji i wykorzystaniu Funduszy 

Europejskich. W wielu dziedzinach zdecentralizowanie kompetencji znacznie zwiększa ich 

efektywność tak pod względem kosztów, jak i jakości usług i przybliżenia ich 

obywatelowi. 

 Zasada koncentracji - polega na wspieraniu ze środków unijnych działań, które mają 

największe znaczenie dla rozwoju Unii oraz zwiększenia jej spójności społeczno-

gospodarczej czy terytorialnej. Zasada ta oznacza także, że pomoc z funduszy powinna być 

skoncentrowana na niewielu precyzyjnie określonych celach, priorytetach i działaniach. 

 Zasada programowania - pomoc przeznaczona jest na trwałe rozwiązywanie problemów 

w danej gałęzi gospodarki lub regionie, co w praktyce oznacza konieczność formułowania 

wieloletnich planów rozwoju gospodarczego i wykorzystania środków publicznych. 

Zasada ta ma na celu wypracowywanie wieloletnich programów rozwoju, zgodnie z 

partnerskim procesem decyzyjnym. Po zatwierdzeniu programów przez Komisję 

Europejską są one realizowane pod kierunkiem państw członkowskich zgodnie z 

postanowieniami rozporządzeń unijnych i szczegółowymi wytycznymi Komisji 

Europejskiej. 

 Wymiar terytorialny polityki regionalnej - Fundusze Europejskie mają na celu 

wspieranie rozwoju terytoriów określonych nie tylko administracyjnie, ale powiązanych 

funkcjonalnie, co znaczy, że charakteryzują się one podobnymi cechami społeczno-

gospodarczo-przestrzennymi i jednolitymi celami rozwoju. 

 


