
 
Dlaczego fundusze UE dla regionów są tak ważne?
 
Unijne finansowanie pomoże regionom wyjść z kryzysu koronawirusowego, zmniejszy
nierówności,  poprawi ekologiczność i stworzy miejsca pracy.
 

Wyklucza się energię jądrową i paliwa kopalne, z wyjątkiem projektów zastępujących węgiel
gazem ziemnym, które kwalifikują się do finansowania przed 31 grudnia 2025 roku.
 
Aby pomóc regionom w odbudowie po COVID-19, oczekuje się, że fundusze będą wspierać
kulturę, zrównoważoną turystykę, cyfryzację, a także wzmocnić publicznej systemy opieki
zdrowotnej.
 
Finansowanie rozwoju regionalnego i współpracy 
Finansowanie polityki spójności pochodzi częściowo z wieloletniego budżetu UE oraz z Next
Generation EU, pakietu odbudowy mającego na celu wsparcie krajów UE dotkniętych pandemią
COVID-19.
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Wsparcie dla europejskich regionów
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/levelling-up-a-helping-hand-for-the-eu-s-regions_N01-AFPS-210617-RFHC_ev
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Inne formy wsparcia finansowego dla regionów 
W ramach planu finansowania działań klimatycznych, Fundusz na rzecz Sprawiedliwej
Transformacji ma wspierać obszary uzależnione od paliw kopalnych i najbardziej dotknięte
transformacją w kierunku neutralności klimatycznej.
 
W maju 2021 r. Parlament Europejski zatwierdził Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji
, który otrzyma 7,5 mld euro z budżetu UE na lata 2021-2027 oraz 10 mld euro z unijnego
Instrumentu na rzecz Odbudowy.
 
Ponadto regiony europejskie otrzymają pomoc za pośrednictwem ReactEU, nowego
instrumentu dla pomocy sektorom najbardziej dotkniętym skutkami gospodarczymi pandemii.
 

 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
• Utworzony w 1975 r.

• Ma na celu zniwelowanie dysproporcji regionalnych, wspierając wolniej rozwijające się
obszary i przekształcanie upadających regionów przemysłowych

• Wspiera regiony dotknięte poważnymi i trwałymi utrudnieniami naturalnymi lub
demograficznymi

 Europejska współpraca terytorialna
• Rozpoczęta w 1990 r.

• Wspiera transgraniczne projekty w zakresie zdrowia, ekologii, itd.

• Wspiera współpracę transgraniczną, transnarodową, międzyregionalną i regiony najbardziej
oddalone

• Zapewnia finansowanie działań na rzecz klimatu i programów społecznych, w tym zdrowia
publicznego, a także małych projektów

 Fundusz Spójności
• Założony w 1994 r.

• Wspiera projekty dotyczące ochrony środowiska i sieci transeuropejskiej

• Inwestuje projekty objęte celem spójności w postaci inwestycji na rzecz wzrostu
gospodarczego i zatrudnienia

• Przeznaczony dla słabiej rozwiniętych regionów w krajach UE o dochodzie narodowym brutto
poniżej 90% średniej UE
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https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20200109STO69927/bilion-euro-na-europejski-plan-finansowania-dzialan-klimatycznych
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/economy/20200903STO86310/sprawiedliwe-przejscie-na-zielona-gospodarke-dla-wszystkich-regionow-w-europie
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/economy/20200903STO86310/sprawiedliwe-przejscie-na-zielona-gospodarke-dla-wszystkich-regionow-w-europie
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20210517IPR04110/17-5-mld-euro-na-wsparcie-dla-wszystkich-w-drodze-do-ekologicznej-gospodarki
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/reakcja-ue-na-koronawirusa/20210128STO96608/odbudowa-po-covid-19-jak-bedzie-funkcjonowal-glowny-instrument-ue
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https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20201113IPR91597/react-eu-additional-support-of-EU47-5-bn-agreed-to-address-impact-of-covid-19


Nota tematyczna

Polityka regionalna i polityka spójności
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