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2. Zasady funduszy strukturalnych 

 

 Zasada partnerstwa oraz zasada dodatkowości (zwana także zasadą współfinansowania 

lub zasadą uzupełnienia) to dwie podstawowe zasady polityki regionalnej Wspólnoty. Zasada 

partnerstwa polega na tym, że zarówno na etapie programowania, jak i w realizacji, powinni 

brać udział wszyscy zainteresowani partnerzy społeczni. Wymaga to współpracy pomiędzy 

Komisją Europejską a odpowiednimi władzami publicznymi danego państwa na szczeblu 

krajowym, regionalnym oraz lokalnym (tj. gminami, powiatami oraz województwami), jak 

również współpracy z partnerami gospodarczymi oraz społecznymi). 

 Zasada dodatkowości (uzupełnienia) oznacza, że fundusze Wspólnoty powinny 

uzupełniać środki finansowe poszczególnych krajów członkowskich, a nie zastępować je. 

Działania Unii Europejskiej nie powinny wypierać lub zastępować działań na szczeblu 

krajowym oraz regionalnym, lecz je wzbogacać i wzmacniać.  Pozostałe zasady polityki 

regionalnej są następujące: 1 

 Zasada subsydiarności oznacza, że wszelkiego rodzaju działania powinny być 

podejmowane na możliwie jak najniższym szczeblu, który jest zdolny do ich realizacji w 

obrębie regionu bądź państwa członkowskiego. Instytucje Wspólnoty mogą realizować 

określone zadania jedynie wtedy, jeżeli nie mogą być one skutecznie wykonane 

samodzielnie przez regiony bądź kraje członkowskie. 

 Zasada koncentracji polega na ograniczeniu wsparcia ze środków unijnych jedynie do tych 

typów działań, które mają podstawowe znaczenie dla spójności społeczno-gospodarczej 

Wspólnoty. Chodzi tu na przykład o wsparcie regionów będących w najtrudniejszej 

sytuacji. Z horyzontalnego punktu widzenia zasada ta oznacza również, że interwencja 

funduszy, aby przyniosła skutek, nie powinna być rozproszona, ale skoncentrowana na 

niewielu precyzyjnie określonych celach, wobec tego pomoc finansowa Unii Europejskiej 

ukierunkowana jest na niewielką liczbę precyzyjnie określonych celów oraz projektów. 

 Zasada programowania oznacza, że instytucje Wspólnotowe kontrolują oraz monitorują 

wykorzystanie środków oraz zapewniają, by proces ten był zgodny z ogólnymi politykami 

wspólnotowymi, jak również szczegółowymi wytycznymi Komisji Europejskiej. Zgodnie z 

tą zasadą wypracowane muszą być formalne procedury uzgodnień pomiędzy władzami 

regionalnymi w celu zdefiniowania oraz wcielenia regionalnych strategii rozwoju. Należy 

                                                 
1 Czym są fundusze europejskie? http://www.lubelskie.pl/index.php?pid=449 
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pamiętać, że nadrzędnym celem polityki regionalnej jest trwałe rozwiązywanie problemów 

danego regionu, a nie realizacja pojedynczych krótkotrwałych programów. 

 Zasada koordynacji reguluje działanie funduszy strukturalnych. Jej głównym celem jest 

dążenie do skupiania działań oraz środków polityki regionalnej na priorytetach, które mają 

zasadnicze znaczenie dla spójności społeczno-gospodarczej Wspólnoty. Przejawem tej 

zasady są działania Komisji zmierzające do kierowania środków z Funduszy Strukturalnych 

na ograniczoną liczbę, wyselekcjonowania regionów dotkniętych najpoważniejszymi 

problemami na podstawie odpowiednio dobranych kryteriów. 

Cele Unii Europejskiej opierają się na dążeniu przede wszystkim do osiągnięcia 

spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w rozszerzonej Europie. Podstawowym 

celem europejskiej polityki regionalnej jest wyrównywanie szans rozwojowych regionów 

najbardziej upośledzonych2.  

 Spójność społeczna mierzona za pomocą stopy bezrobocia i wskaźnika zatrudnienia 

wykazuje w Polsce znaczącą różnicę od średniej europejskiej. Wskaźnik zatrudnienia w Polsce 

oscyluje wokół 54%, natomiast Unia Europejska odnotowuje jego wartość na poziomie 63%. 

W strategicznych programach Wspólnoty zakłada się, iż w najbliższych latach wskaźnik 

zatrudnienia zbliży się do wielkości odnotowywanej w USA- 72%. Jest to wyzwanie nie tylko 

dla Unii Europejskiej, ale szczególnie dla Polski, która w obydwu miernikach osiąga pozycję 

najmniej korzystną wśród 25 państw członkowskich. Stąd należy koncentrować działania na 

wzroście mobilności przestrzennej zatrudnionych, wzroście jakości kwalifikacji oraz inicjować 

działania mające na celu poprawę tempa wzrostu poziomu spójności społecznej. 3 

Spójność gospodarcza mierzona wskaźnikiem produktu krajowego brutto per capita, 

zweryfikowana parytetem siły nabywczej powinna w najbliższych latach ulegać stabilnemu 

podwyższeniu. Dynamika wzrostu PKB w Unii Europejskiej wynosi 2,5%, a w Polsce około 

5%, podczas gdy regiony Polski Wschodniej poniżej 1,5% . Należy więc dążyć do tego, aby na 

poziomie krajowym zapewnić długotrwały wzrost gospodarczy na poziomie 5%. Obecnie 

koniunktura gospodarcza Polski jest bardzo korzystna i przy wykorzystaniu odpowiednich 

instrumentów pobudzających wzrost gospodarczy, istnieje szansa na utrzymanie tempa zwyżki. 

4 

                                                 
2 I.Pietrzyk: Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich. PWN, Warszawa 

2007, s. 69. 
3 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie, 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa listopad 2006 r., s. 5. 
4 Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006, s. 10. 
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Zgodnie z wynikami prac ESPON (European Spatial Planning Observation Network), 

spójność terytorialna Polski Wschodniej należy do najniższych w Unii Europejskiej. Bardzo 

niski poziom dostępności przestrzennej, poprzez ograniczoną komunikację szynową, drogową 

i lotniczą, stanowi istotną barierę rozwoju społeczno-gospodarczego tego obszaru oraz 

uniemożliwia jego obywatelom korzystanie z dobrodziejstw gospodarki rynkowej. Ma to 

odzwierciedlenie w poziomie wskaźników dotyczących dostępności przestrzennej i skutkuje 

znikomymi lokalizacjami nowych bezpośrednich inwestycji zagranicznych (greenfield 

investments) oraz obniża efektywność funkcjonowania lokalnych przedsiębiorców.  

 


