Przyszły budżet UE
Kluczowe elementy propozycji KE
dla polityki spójności
w okresie 2021-2027

Regionalne Centrum Naukowo – Technologiczne w Podzamczu 25.02.2019r.

Komisja
Europejska przyjęła
projekt budżetu UE
na lata 2021-2027
w wysokości 1,279
biliona euro.

Cele polityki
11 celów tematycznych uproszczono i skonsolidowano do
5 celów politycznych:
1.

2 cele horyzontalne:


Budowanie potencjału
administracyjnego



Współpraca między
regionami i ponad granicami
(osadzenie współpracy
w głównym nurcie)

Inteligentniejsza Europa (innowacyjna i inteligentna
transformacja gospodarcza)

2.

Bardziej ekologiczna, niskoemisyjna Europa
(w tym transformacja sektora energetycznego,
przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym,
dostosowanie do zmian klimatu i zarządzanie
ryzykiem)

3.

Bardziej skomunikowana Europa (mobilność
i łączność TIK)

4.

Bardziej prospołeczna Europa (europejski filar
praw socjalnych)

5.

Europa bliższa obywatelom (zrównoważony rozwój
obszarów miejskich, wiejskich i przybrzeżnych oraz
inicjatywy lokalne)

5 celów politycznych polityki spójności 2021-2027
Pozornie szeroki zakres tematyczny, ale niejasności i wyłączenia
dla projektów z zakresu (np.):
– bezpieczeństwa energetycznego, w tym energii z paliw kopalnych
– taboru kolejowego
– infrastruktury lotniczej
– kultury
– dużych przedsiębiorstw w B+R

Główne instrumenty prawne
Rozporządzenie ogólne
obejmuje zbiór przepisów dla
7 funduszy:
EFRR, FS, EFS+, EFMR,
AMIF (Fundusz Azylowy, Migracyjny
i bezpieczeństwa),
ISF (fundusz bezpieczeństwa)
BMVI (zarządzanie granicami i
instrument wizowy)

Rozporządzenie w sprawie
EFRR/FS


Jedno rozporządzenie dla obu
funduszy



Priorytety polityczne
(konkretne cele, wymogi dotyczące
koncentracji tematycznej itp.)

Harmonogram prac nad WRF 2021-2027
Budżet WRF 2021-2027 relatywnie mniejszy gospodarczo w stosunku do obecnego
(redukcja z 1,16% DNB UE-27 do 1,11%, w cenach stałych z 2018 r.)
 nowa struktura budżetu wynikająca z nowych priorytetów politycznych
(bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne, migracje)
 wzrost wydatków w obszarach uznanych za te, o największej europejskiej
wartości dodanej badania, innowacje, cyfryzacja, klimat i środowisko,
młodzież, migracje
 cięcia w „tradycyjnych” politykach uznanych jako mniej „użyteczne”
w podejmowaniu nowych wyzwań: polityka spójności i Wspólna Polityka
Rolna
 więcej zadań, mniej pieniędzy

„Metoda berlińska” (% oznacza wagę finansową)
2014–2020
PKB (w tym DNB dla funduszu spójności)
86%
Rynek pracy, edukacja, dane demograficzne
14%
Klimat
Migracja
Łącznie
100%

2021-2027
81%
15%
1%
3%
100%

Rynek pracy: stopa bezrobocia, stopa bezrobocia młodzieży, stopa zatrudnienia
Edukacja: osoby przedwcześnie kończące naukę, poziom wykształcenia
wyższego, niski poziom wykształcenia
Demografia: populacja regionów, mała gęstość zaludnienia
Klimat: Emisja gazów cieplarnianych w sektorach nieobjętych systemem ETS
Migracja: migracja netto osób spoza UE

Alokacje według państw członkowskich
Państwo
członkowskie

Alokacja na lata
2021–27
(mld, ceny z 2018 r.)

BG
RO
HR
LV
HU
EL
PL
LT
EE
PT
SK
CY
SI
CZ
ES
MT
IT
FR
FI
BE
SE
DE
DK
AT
NL
IE
LU
EU27

8,9
27,2
8,8
4,3
17,9
19,2
64,4
5,6
2,9
21,2
11,8
0,9
3,1
17,8
34,0
0,6
38,6
16,0
1,6
2,4
2,1
15,7
0,6
1,3
1,4
1,1
0,1
331

Zmiana w stosunku
Intensywność
Zmiana w stosunku
do okresu
pomocy
do okresu
2014–2020 (%)
(EUR/mieszkańca)
2014–2020 (%)
8
8
-6
-13
-24
8
-23
-24
-24
-7
-22
2
-9
-24
5
-24
6
-5
5
0
0
-21
0
0
0
-13
0
-9,9

178
196
298
308
260
254
239
278
317
292
310
147
213
242
105
197
91
34
42
31
31
27
14
21
12
33
16
106

15
17
0
0
-22
12
-24
-12
-22
-5
-22
-5
-11
-25
3
-28
5
-9
2
-5
-6
-20
-3
-4
-3
-17
-14
-11

PS 2021-2027 i koperta narodowa
alokacja na politykę spójności systematycznie spadała w kolejnych perspektywach,
zarówno w ujęciu kwotowym, jak i w relacji do DNB
 redukcja budżetu PS 2021-2027 o ok. 10% (z 367,6 do 330,6 mld EUR)
 propozycja dla Polski to 64,4 mld EUR (w cenach z 2018 r.), co stanowi 19,4% budżetu
polityki spójności
Więcej środków, niż obecnie trafi na realizację projektów służących zwiększeniu efektywności
energetycznej, wykorzystaniu energii odnawialnej, inwestycje w nowoczesne technologie
w przedsiębiorstwach.
Na powyższe cele w Polsce przeznaczy się co najmniej 65% dostępnych dla naszego kraju
środków inwestycyjnych.

 Polska pozostaje największym beneficjentem PS, ale redukcja koperty narodowej
o 23% w stosunku do 2014-2020 (z 83,9 mld EUR)
 PL spada na 10 pozycję pod względem intensywności pomocy (239 EUR per capita)
redukcja kopert dotknęła głównie wybrane kraje kohezyjne (spadki alokacji rzędu
23-24% notują również: Węgry, Litwa, Estonia, Czechy, Słowacja i Malta)

Zmiana punktu widzenia PS
budżet UE odzwierciedla bieżące priorytety polityczne,
brak następczyni strategii Europa 2020
polityka spójności silniej powiązana z zarządzaniem gospodarczym, reformami
strukturalnymi, Europejskim Filarem Praw Socjalnych, wartościami UE, nowymi
wyzwaniami (integracja migrantów)
dotychczasowy cel zmniejszania dysproporcji w rozwoju społ.-gosp. regionów
UE relatywnie traci na znaczeniu
widać to m.in. w logice podziału środków, alokacjach na fundusze i nowej
warunkowości
realizacja nowego paradygmatu będzie wymuszać centralizację polityki spójności

KONCENTRACJA TEMATYCZNA EFRR

• Koncentracja tematyczna odzwierciedla priorytety budżetu UE:

– wsparcie innowacji, rozwój technologii cyfrowych,
– budowa gospodarki o obiegu zamkniętym, gospodarka niskoemisyjna
– włączenie społeczne, integracja migrantów

• Ale rezygnacja z dotychczasowych narzędzi wymuszających zorientowanie
na rezultaty:
– strategii rozwojowej UE
– ewaluacji ex-ante
– rezerwy wykonania

KONCENTRACJA TEMATYCZNA EFRR
 Utrzymanie wydatków w kluczowych obszarach na rzecz wzrostu
gospodarczego i zatrudnienia
 Na poziomie krajowym w oparciu o DNB na mieszkańca => elastyczność

 6% budżetu przeznaczane na rozwój obszarów miejskich
Nowy dedykowany cel szczegółowy (w ramach CP 5) na rzecz zintegrowanego rozwoju
obszarów miejskich

KONCENTRACJA TEMATYCZNA EFS+

• min. 25% środków na włączenie społeczne i walkę z ubóstwem, w tym
integrację imigrantów

• 10% środków na walkę z bezrobociem wśród młodzieży w ramach

oddzielnej osi priorytetowej (jeśli wskaźnik NEET dla grupy 15-29 wśród
młodych przekroczy w PCz średnią UE)

• min. 2% środków na pomoc materialną dla najbardziej potrzebujących
w ramach oddzielnej osi priorytetowej lub oddzielnego PO

 relatywnie więcej projektów na działania miękkie

Niższe stopy współfinansowania
Limit wkładu UE

70%

Regiony słabiej rozwinięte
Fundusz Spójności
Interreg

55%

Regiony w okresie przejściowym

40%

Regiony lepiej rozwinięte

„Quid pro quo”:

 VAT kwalifikowalny dla operacji o całkowitym koszcie poniżej 5 mln EUR.
We wszystkich innych przypadkach podatek VAT nie jest kwalifikowalny.
 Brak szczególnych zasad dla projektów generujących dochód
 Brak dużych projektów; zamiast tego „operacje o znaczeniu
strategicznym” nadzorowane przez komitet monitorujący

Prostsze zarządzanie i kontrola
Co obejmuje?

Czego nie obejmuje?

 Bardziej proporcjonalny system dla
programów o niskim poziomie
błędu: poleganie na systemach
krajowych, brak kontroli systemów,
próba kontrolna na maksymalnie 30
operacji



Brak procedury desygnacji: przepisy
wspierają przeniesienie istniejących
systemów



Mniejsza liczba poziomów kontroli
NOWOŚĆ! Instytucje certyfikujące
zostaną zastąpione funkcją
księgową, która nie będzie powielać
kontroli



Administracyjna weryfikacja 100%
wniosków o płatność.
Po roku 2020: próba oparta
na ryzyku

 Prostszy proces
akceptacji rachunków
(brak „zerowych rachunków”)
 Jasność w odniesieniu do okresu
przechowywania dokumentów
obowiązującego beneficjentów
(5 lat od końca roku, w którym
nastąpił ostatni zwrot kosztów)

Wykonanie, monitorowanie i ewaluacja
Co nowego?
 Ramy wykonania obejmą
wszystkie wskaźniki
produktu i rezultatu
 Lepsze wykorzystanie
elektronicznego systemu
wymiany danych w celu
monitorowania postępów
we wdrażaniu (open data)
 Ustrukturyzowany
i dynamiczny dialog polityczny
między Komisją a państwami
członkowskimi na corocznym
spotkaniu przeglądowym

Co wyeliminowano?


Rezerwa wykonania



Roczne sprawozdania
z realizacji i sprawozdania
z postępów w zakresie
polityki spójności



Obowiązkowa ocena exante

Komunikacja i widoczność
(Art. 41–45 i załącznik VIII)
• Zharmonizowane przepisy UE: jednolity branding UE, jeden portal
finansowania, jedna lista operacji
• Specjalna widoczność dla operacji o znaczeniu strategicznym i operacji
o wartości powyżej 10 mln EUR
(ważne wydarzenie komunikacyjne)
• Jeden portal internetowy zapewniający dostęp do wszystkich programów
• Koordynatorzy ds. komunikacji w państwach członkowskich i specjalista
ds. komunikacji w ramach programu
• Obowiązki instytucji zarządzających i beneficjentów — korekta finansowa
do 5% z tytułu nieprzestrzegania przepisów przez beneficjentów

• Możliwe ponowne wykorzystanie przez instytucje UE materiałów
komunikacyjnych opracowanych przez beneficjentów/instytucje
zarządzające

Inne propozycje
 warunek wstępny oparty na praworządności, nie powiązany
bezpośrednio z PS (należyte zarządzanie finansami)
 podział perspektywy finansowej na 5+2 (przegląd w 2025 r. i ponowne
programowanie na 2026-27)
 powrót do zasady n+2
 redukcja prefinansowania
 brak projektów parasolowych
 podwyższone ryzyko utraty płynności finansowej w programach
i projektach (ryzyko zablokowania wniosku o płatność w całym okresie
programowym w przypadku niespełnienia warunkowości wstępnej
i podstawowej)++++-++

Programowanie


PO nie później niż 3 mies. po przedłożeniu UP



podział perspektywy na 5+2 –alokacja dla PO na lata 2026 i 2027 zostanie
zaprogramowana i podzielona pomiędzy priorytety na początku 2025 r.



dodatkowe obciążenie administracyjne + nie wiemy, jakie będą priorytety nowej KE



przy przygotowaniu PO należy ocenić czy spełnione zostały warunki podstawowe
związane z wybranymi celami szczegółowymi



możliwość przesunięcia 5% wartości priorytetu bez zmiany PO



cross-financingna poziomie 10%

Harmonogram prac nad WRF 2021-2027

Oś czasu

Urząd Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego
Oddział Zarządzania RPO
Anna Kucharczyk

Dziękuję za uwagę

