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PO Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER)

POWER uwzględnia stojące przed Europą długofalowe wyzwania 
związane z globalizacją, rozwojem ekonomicznym, jakością polityk 
publicznych, zjawiskami demograficznymi, czy inwestycjami w kapitał 
ludzki. Najważniejsze obszary wsparcia to:

� Rynek pracy
� Ubóstwo i wykluczenie społeczne
� Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników
� Rozwój systemu ochrony zdrowia
� Dobre rządzenie
� Rozwój systemu edukacji
� Szkolnictwo wyższe
� Wsparcie osób młodych do 25 r. ż.

dr inż. Przemysław Dubel



POWER

Osoby młode na rynku 
pracy

Efektywne polityki publiczne 
dla rynku pracy, gospodarki 

i edukacji

Szkolnictwo wyższe dla 
gospodarki i rozwoju

Innowacje społeczne         
i współpraca 

ponadnarodowa
Pomoc techniczna

PO Wiedza, Edukacja, Rozwój (POW ER)

Osie priorytetowe

dr inż. Przemysław Dubel



PO Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER)

Osoby młode na rynku pracy
� Cele szczegółowe:

1. Poprawa sytuacji osób młodych do 24 r.ż. bez pracy.
2. Zwiększenie przedsiębiorczości osób młodych do 29 r.ż. 

bez pracy z wykorzystaniem instrumentów zwrotnych.

� Oczekiwane efekty:
1. Nabycie kompetencji lub uzyskanie kwalifikacji przez osoby 

młode do 24 r.ż.
2. Zwiększenie liczby nowoutworzonych przedsiębiorstw 

założonych przez osoby młode do 29 r.ż., z wykorzystaniem 
instrumentów zwrotnych.

dr inż. Przemysław Dubel



PO Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER)

Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
� Cele szczegółowe:

1. Tworzenie warunków dla wyrównania szans płci na rynku pracy.
2. Podniesienie jakości zarządzania rozwojem przedsiębiorstw. 
3. Poprawa efektywności systemu wczesnego ostrzegania i szybkiego reagowania 

przedsiębiorstw na zmiany gospodarcze. 
4. Poprawa świadomości zdrowotnej społeczeństwa.
5. Poprawa jakości kształtowania polityki państwa na rzecz włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa.
6. Poprawa jakości usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych ubóstwem.
7. Rozwój ekonomii społecznej.
8. Poprawa jakości kształcenia w tym kształcenia zawodowego i kształcenia przez całe życie.

� Oczekiwane efekty:

1. Upowszechnienie rozwiązań mających na celu zwiększenie aktywności zawodowej 
opiekunów dzieci w wieku do 3 lat.

2. Wzrost świadomości przedsiębiorców w zakresie zarządzania rozwojem swojego 
przedsiębiorstwa.

3. Funkcjonowanie kompleksowego i spójnego systemu wczesnego ostrzegania 
i szybkiego reagowania przedsiębiorstw na zmiany gospodarcze.

4. Wdrożenie programów profilaktycznych w zakresie chorób negatywnie wpływających 
na zasoby pracy.

5. Zwiększenie dostępu do metod i instrumentów wspierających uczenie się dostosowane 
do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy

dr inż. Przemysław Dubel



PO Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER)

Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
� Cele szczegółowe:

1. Zapewnienie kształcenia na poziomie wyższym 
odpowiadającego potrzebom gospodarki. 

2. Zwiększenie otwartości i mobilności międzynarodowej 
szkolnictwa wyższego. 

3. Poprawa jakości dydaktyki i rozwój systemów zarządzania w 
uczelniach.

� Oczekiwane efekty:
1. Zwiększenie szans na zatrudnienie absolwentów szkół wyższych 

w obszarach kluczowych dla gospodarki.
2. Zapewnienie dostępności międzynarodowych programów 

kształcenia. 
3. Nabycie wyższych kompetencji dydaktycznych lub zarządczych 

przez kadry uczelni.

dr inż. Przemysław Dubel



PO Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER)

Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

� Cele szczegółowe:
1. Zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych na rzecz 

poprawy skuteczności polityk publicznych.  
2. Wzmocnienie potencjału rozwojowego osób i instytucji z 

wykorzystaniem programów mobilności ponadnarodowej.
3. Rozwój współpracy polskich podmiotów z partnerami 

zagranicznymi.

� Oczekiwane efekty:
1. Zwiększenie dostępności do innowacji społecznych. 
2. Zapewnienie dostępności międzynarodowych programów 

kształcenia. 
3. Nabycie kompetencji i umiejętności przez osoby objęte 

programami mobilności ponadnarodowej. 

dr inż. Przemysław Dubel



PO Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER)

Pomoc techniczna
� Cele szczegółowe:

1. Wzmocnienie efektywności procesów wdrażania 
PO WER i wykorzystania środków EFS. 

� Oczekiwane efekty:
1. Zapewnienie optymalnego potencjału 

administracyjnego. 
2. Wsparcie procesu ewaluacji, informacji oraz 

promocji PO WER. 

dr inż. Przemysław Dubel



PO Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER)

Podział alokacji – 5.109,3 mln Euro

33,35%

23,14%

26,44%

13,93%

3,14% Osoby młode na rynku pracy

Efektywne polityki publiczne dla
rynku pracy, gospodarki i
edukacji

Szkolnictwo wyższe dla
gospodarki i rozwoju

Innowacje społeczne i
współpraca ponadnarodowa

Pomoc techniczna

dr inż. Przemysław Dubel



PO Polska Cyfrowa (PO PC)

Celem programu jest wzmocnienie cyfrowych 
fundamentów dla rozwoju kraju. Zgodnie 
z Umową. Jako fundamenty te przyjęto: 
szeroki dostęp do szybkiego internetu, 
efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi 
publiczne oraz stale rosnący poziom 
kompetencji cyfrowych społeczeństwa.

dr inż. Przemysław Dubel



PO PC

Powszechny dostęp do 
szybkiego internetu

E-Administracja i otwarty 
rząd

Cyfrowa aktywizacja 
społeczeństwa Pomoc techniczna

PO Polska Cyfrowa (PO PC)

Osie priorytetowe

dr inż. Przemysław Dubel



PO Polska Cyfrowa (PO PC)

Powszechny dostęp do szybkiego internetu
� Cele szczegółowe:

1. Ograniczenie terytorialnych róż nic w możliwości dostępu do 
szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

2. Wsparcie projektów w zakresie budowy, rozbudowy lub 
przebudowy sieci dostępowej o parametrach co najmniej 
30 Mb/s. 

� Oczekiwane efekty:
1. Podłączenie do szybkiego internetu placówek edukacyjnych, w 

tym szczególnie szkół publicznych.
2. Rozwój obszarów zagrożonych trwałym wykluczeniem cyfrowym.
3. Ograniczenie  terytorialnych różnic w możliwości dostępu do 

szerokopasmowego internetu.

dr inż. Przemysław Dubel



PO Polska Cyfrowa (PO PC)

E-Administracja i otwarty rząd
� Cele szczegółowe:

1. Rozbudowa e-administracji i e-obsługi w tym m. in.: 
zabezpieczenie systemów bezpieczeństwa obsługi obywatela.

2. Budowa i zastosowanie technologii chmury obliczeniowej.
3. Wzrost efektywności obsługi cyfrowej.
4. Zwiększenie dostępności sektora publicznego. 

� Oczekiwane efekty:
1. Wzrost zainteresowania i wykorzystania e-usług przez obywateli 

RP. 
2. Wzrost „udziału” dokumentacji elektronicznej. 
3. Zwiększenie popytu na e-informacje. 

dr inż. Przemysław Dubel



PO Polska Cyfrowa (PO PC)

Cyfrowa aktywizacja społeczeństwa 
� Cele szczegółowe:

1. Rozwój kompetencji cyfrowych ze szczególnym uwzględnieniem 
obszarów wykluczenia cyfrowego. 

2. Wsparcie rozwoju uczelni wyższych oferujących kształcenie 
informatyczne. 

3. Budowa lokalnych centrów aktywności cyfrowej. 
4. Zwiększenie dostępności sektora publicznego. 

� Oczekiwane efekty:
1. Wzrost jakości projektowania rozwiązań  IT 

odpowiadających na potrzeby klienta, zarządzania 
projektami, przedsiębiorczości, czy pracy w zespole 
interdyscyplinarnym.

2. Rozszerzenie oferty publicznego dostępu do internetu. 
3. Zwiększenie popytu na e-informacje. 

dr inż. Przemysław Dubel



PO Polska Cyfrowa (PO PC)

Podział alokacji – 2.665 mln Euro

45,22%

45,78%

5,98% 3,00%

Powszechny dostęp do
szybkiego internetu

E-Administracja i otwarty rząd

Cyfrowa aktywizacja
społeczeństwa

Pomoc techniczna

dr inż. Przemysław Dubel



PO Inteligentny Rozwój (PO IR)

Głównym celem PO IR jest wspieranie 
innowacyjności i konkurencyjności poprzez 
wzrost nakładów na B+R.
Cel ten zostanie osiągnięty przez 
koncentrację działań m. in. na:

� Wzmocnieniu działań pomiędzy nauką a rynkiem 
pracy.

� Rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw.
� Podniesieniu jakości prac B+R.

dr inż. Przemysław Dubel



PO IR

Wsparcie prowadzenia 
prac B+R

Wsparcie innowacji          
w przedsiębiorstwach

Wsparcie otoczenia            
i potencjału 

innowacyjnych 
przedsiębiorstw

Zwiększenie potencjału 
naukowo-badawczego Pomoc techniczna

PO Inteligentny Rozwój (PO IR)

Osie priorytetowe

dr inż. Przemysław Dubel



PO Inteligentny Rozwój (PO IR)

Wsparcie prowadzenia prac B+R
� Cele szczegółowe:

1. Wspieranie i pobudzanie aktywności przedsiębiorstw w zakresie 
B+R. 

2. Wsparcie prac B+R prowadzonych przez konsorcja naukowe. 
3. Finansowanie badań przemysłowych.

� Oczekiwane efekty:
1. Rozwój innowacyjnego sektora MSP. 
2. Realizacja przedsięwzięć istotnych dla rozwoju kluczowych 

gałęzi gospodarki. 
3. Zwiększenie ilości patentów. 

dr inż. Przemysław Dubel



PO Inteligentny Rozwój (PO IR)

Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
� Cele szczegółowe:

1. Zwiększenie nakładów na działalność innowacyjną. 
2. Wsparcie wdrożeń prac B+R. 
3. Finansowanie badań przemysłowych.
4. Tworzenie warunków infrastrukturalnych do prowadzenia 

działalności B+R.

� Oczekiwane efekty:
1. Trwały innowacyjny rozwój gospodarczy. 
2. Wzrost konkurencyjności gospodarki polskiej. 
3. Zwiększenie ilości patentów.
4. Zwiększenie ilości projektów badawczych prowadzonych przez 

sektor MSP. 

dr inż. Przemysław Dubel



PO Inteligentny Rozwój (PO IR)
Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych 
przedsiębiorstw

� Cele szczegółowe:
1. Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności 

B+R. 
2. Wsparcie rozwoju otwartych innowacji. 
3. Finansowanie badań przemysłowych.
4. Wsparcie ochrony własności przemysłowej.
5. Wsparcie rozwoju klastrów.
6. Wsparcie międzynarodowej współpracy naukowej.

� Oczekiwane efekty:
1. Wzrost bezpieczeństwa procesu patentowego. 
2. Tworzenie platform współpracy pomiędzy nauką a przedsiębiorstwami. 
3. Zwiększenie udziału sektora MSP w międzynarodowych programach na 

rzecz rozwoju innowacyjności. 

dr inż. Przemysław Dubel



PO Inteligentny Rozwój (PO IR)

Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego
� Cele szczegółowe:

1. Wzmocnienie współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi a 
przedsiębiorcami. 

2. Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej. 
3. Rozwój kadr sektora B+R 

� Oczekiwane efekty:
1. Poprawa warunków infrastrukturalnych do prowadzenia badań. 
2. Zwiększenie zasobów wiedzy w obszarach gospodarki uznanych 

za priorytetowe. 
3. Rozwój gospodarki opartej na wiedzy. 

dr inż. Przemysław Dubel



PO Inteligentny Rozwój (PO IR)

Podział alokacji – 10.187,5 mln Euro

40,06%

28,13%

12,43%

15,94%

3,45%

Wsparcie prowadzenia prac B+R

Wsparcie innowacji w
przedsiębiorstwach

Wsparcie otoczenia i potencjału
innowacyjnych przedsiębiorstw

Zwiększenie potencjału
naukowo-badawczego

Pomoc techniczna

dr inż. Przemysław Dubel



PO Polska Wschodnia (PO PW)

Celem głównym interwencji programu w latach 
2014 – 2020 będzie wzrost konkurencyjności             
i innowacyjności makroregionu Polski Wschodniej.
Cel ten zostanie osiągnięty poprzez koncentrację 
działań programu na:

� Wsparciu w obszarze innowacyjności i B+R.
� Wsparciu tworzenia warunków sprzyjających powstawaniu MŚP 

w Polsce Wschodniej.
� Wsparciu konkurencyjności przedsiębiorstw w szczególności poprzez 

internacjonalizację.
� Wsparciu w zakresie poprawy efektywności układów transportowych 

miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych.
� Wsparciu w zakresie zwiększenia spójności wewnętrznej 

makroregionu, w zakresie infrastruktury transportowej.

dr inż. Przemysław Dubel



PO PW

Innowacyjna Polska 
wschodnia

Przedsiębiorcza Polska 
wschodnia

Nowoczesna
infrastruktura 
transportowa

Ponadregionalna
infrastruktura kolejowa Pomoc techniczna

PO Polska Wschodnia (PO PW)

Osie priorytetowe

dr inż. Przemysław Dubel



PO Polska Wschodnia (PO PW)

Wsparcie prowadzenia prac B+R
� Cele szczegółowe:

1. Zwiększenie aktywności przedsiębiorstw w zakresie B+R. 
2. Wsparcie prac związanych z rozwojem Parków naukowo-

technicznych. 
3. Rozwój infrastruktury naukowej.

� Oczekiwane efekty:
1. Budowa sieci łączącej środowiska naukowe-badawcze. 
2. Rozwój instytucji otoczenia biznesu. 
3. Rozwój nowoczesnego parku maszynowego. 

dr inż. Przemysław Dubel



PO Polska Wschodnia (PO PW)

Przedsiębiorcza Polska wschodnia 
� Cele szczegółowe:

1. Stworzenie warunków sprzyjających powstawaniu sektora MSP. 
2. Wzrost internacjonalizacji MŚP z makroregionu Polski 

Wschodniej.
3. Wzmocnienie powiązań kooperacyjnych w makroregionie Polski 

Wschodniej.

� Oczekiwane efekty:
1. Zwiększenie ilości noworejestrowanych przedsiębiorstw sektora 

MSP. 
2. Stworzenie warunków do rozwoju „kultury innowacji”. 
3. Zwiększenie skali eksportu. 
4. Wzrost liczby inwestycji dokonywanych w ramach inicjatyw 

klastrowych

dr inż. Przemysław Dubel



PO Polska Wschodnia (PO PW)

Nowoczesna infrastruktura transportowa 
� Cele szczegółowe:

1. Poprawa mobilności mieszkańców w miastach 
wojewódzkich Polski Wschodniej i ich obszarach 
funkcjonalnych. 

2. Poprawa dostępności wewnętrznej w miastach 
wojewódzkich.

� Oczekiwane efekty:
1. Wzrost ekonomicznej aktywności regionów Polski Wschodniej. 

Zwiększenie skali eksportu. 
2. Podniesienie efektywności funkcjonowania układów 

transportowych w tym skrócenie czasów dojazdów. 

dr inż. Przemysław Dubel



PO Polska Wschodnia (PO PW)

Ponadregionalna infrastruktura kolejowa 
� Cele szczegółowe:

1. Wzmocnienie spójności wewnętrznej oraz dalsza 
poprawa dostępności zewnętrznej Polski 
Wschodniej

� Oczekiwane efekty:
1. Rozwój infrastruktury kolejowej. 
2. Zwiększenie dostępności zewnętrznej Polski Wschodniej. 
3. Utworzenie szybkich połączeń kolejowych na odcinkach 

priorytetowych.

dr inż. Przemysław Dubel



PO Polska Wschodnia (PO PW)

Podział alokacji – 2.490,8 mln Euro

22,91%

22,41%39,83%

13,24%

1,61%

Innowacyjna Polska
wschodnia

Przedsiębiorcza Polska
wschodnia

Nowoczesna infrastruktura
transportowa

Ponadregionalna infrastruktura
kolejowa

Pomoc techniczna

dr inż. Przemysław Dubel



PO Infrastruktura i Środowisko

Wsparcie gospodarki efektywnie 
korzystającej z zasobów i przyjaznej  
środowisku oraz sprzyjającej spójności 
terytorialnej i społecznej.

dr inż. Przemysław Dubel



PO Infrastruktura i Środowisko

PO IiŚ

Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

Rozwój infrastruktury transportowej przyjaznej dla środowiska

Zwiększenie dostępności do transportowej sieci europejskiej

Poprawa bezpieczeństwa energetycznego

Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego

Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Pomoc techniczna

dr inż. Przemysław Dubel



PO Infrastruktura i Środowisko

Cele Efekty

1. Zwiększenie wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii.

2. Redukcja Emisji CO2.
3. Podniesienie efektywności 

energetycznej.

1. Obniżenie emisji gazów cieplarnianych.
2. Zwiększenie produkcji energii 

odnawialnej.

Zmniejszenie emisyjności gospodarki

dr inż. Przemysław Dubel



PO Infrastruktura i Środowisko

Cele Efekty

1. Wzmocnienie odporności 
gospodarki na zagrożenia 
związane ze zmianą klimatu.

2. Poprawa jakości środowiska 
naturalnego.

3. Zwiększenie dostępności ludności 
do czystej infrastruktury 
środowiskowej.

1. Zwiększenie ilości obiektów o tzw. 
małej retencji wodnej.

2. Zwiększenie poziomu selekcji 
odpadów.

3. Zwiększenie ilości ludności 
korzystającej z oczyszczalni 
ścieków.

4. Zmniejszenie zagrożeń związanych 
z degradacją środowiska.

Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

dr inż. Przemysław Dubel



PO Infrastruktura i Środowisko

Cele Efekty

1. Rozwój niskoemisyjnego transportu. 
2. Stworzenie spójnej sieci TEN-T. 
3. Poprawa jakości połączeń kolejowych. 
4. Rozwój transportu przyjaznego dla środowiska 

poza obszarami miejskimi.

1. Zwiększenie ilości przewozów pasażerskich. 
2. Zwiększenie ilości regionów połączonych 

szybkimi drogami. 
3. Zwiększenie potencjału przeładunkowego 

portów morskich. 
4. Zmniejszenie zagrożeń związanych                  

z degradacją środowiska.

Rozwój infrastruktury transportowej przyjaznej dla środowiska

dr inż. Przemysław Dubel



PO Infrastruktura i Środowisko

Cele Efekty

1. Stworzenie sieci TEN-T. 
2. Zwiększenie dostępności transportowej 

ośrodków miejskich.

1. Zwiększenie ilości miast połączonych 
drogami ekspresowymi.

Zwiększenie dostępności do transportowej sieci europejskiej

dr inż. Przemysław Dubel



PO Infrastruktura i Środowisko

Cele Efekty

1. Wzrost bezpieczeństwa energetycznego. 1. Dywersyfikacja źródeł dostaw energii.

Poprawa bezpieczeństwa energetycznego

Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego

Cele Efekty

1. Zachowanie dziedzictwa kulturowego. 1. Zwiększenie odsetku ludności uczestniczących 
w wydarzeniach kulturalnych. 
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PO Infrastruktura i Środowisko

Cele Efekty

1. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury 
ochrony zdrowia.

1. Obniżenie średniej liczby osób przypadających 
na oddział ratunkowy.

2. Wzrost ilości tomografów komputerowych i 
rezonansów magnetycznych.

Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
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PO Infrastruktura i Środowisko

Podział alokacji – 32.387,2 mln Euro

5,55%

13,84%

61,17%

10,92%

3,63% 1,82%

1,86%

1,21% Zmniejszenie emisyjności
gospodarki

Ochrona środowiska, w tym
adaptacja do zmian klimatu

Rozwój infrastruktury transportowej
przyjaznej dla środowiska

Zwiększenie dostępności do
transportowej sieci europejskiej

Poprawa bezpieczeństwa
energetycznego

Ochrona i rozwój dziedzictwa
kulturowego

Wzmocnienie strategicznej
infrastruktury ochrony zdrowia

Pomoc techniczna
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PO Pomoc Techniczna

Celem programu jest:
1. Zagwarantowanie sprawnego działania instytucji 

systemu wdrażania.
2. Podniesienie jakości i sprawności działania systemu 

administracyjnego obsługującego fundusze unijne.
3. Zbudowanie skutecznego systemu promocji             

i informacji nt. funduszy unijnych.
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PO Pomoc Techniczna

Podział alokacji – 823,64 mln Euro

73,57%

17,20%

9,28%
Zagwarantowanie sprawnego
działania instytucji systemu
wdrażania

Podniesienie jakości i sprawności
działania systemu
administracyjnego obsługującego
fundusze unijne

Zbudowanie skutecznego
systemu promocji i informacji nt.
funduszy unijnych
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