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DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 

z dnia 27.9.2022 r. 

zatwierdzająca program „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-

2027” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu 

„Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu” w Polsce 

 

CCI 2021PL16RFPR001 

(JEDYNIE TEKST W JĘZYKU POLSKIM JEST AUTENTYCZNY) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 

czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na 

rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego 

i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby 

Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz1, w szczególności jego art. 23 ust. 4, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W dniu 16 marca 2022 r. Polska przedłożyła, za pośrednictwem systemu 

elektronicznej wymiany danych Komisji, wniosek o wsparcie programu „Fundusze 

Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027” z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego („EFRR”) w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia 

i wzrostu” w Polsce. 

(2) Program został przygotowany przez Polskę we współpracy z partnerami, o których 

mowa w art. 8 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2021/1060. 

(3) Program zawiera wszystkie elementy, o których mowa w art. 22 ust. 3 rozporządzenia 

(UE) 2021/1060 oraz został opracowany zgodnie ze wzorem określonym 

w załączniku V do rozporządzenia (UE) 2021/1060. 

(4) Zgodnie z art. 15 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2021/1060 w programie określono 

dokonaną przez Polskę ocenę spełnienia horyzontalnych warunków podstawowych i 

tematycznych warunków podstawowych związanych z wybranymi celami 

szczegółowymi niniejszego programu. W swojej ocenie Polska stwierdza brak 

spełnienia horyzontalnego warunku podstawowego „Skuteczne stosowanie 

i wdrażanie Karty praw podstawowych”. W tym zakresie, przedmiotowy warunek 

należy uznać za niespełniony. Zgodnie z art. 15 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2021/1060 

wydatki związane z operacjami związanymi z celami szczegółowymi, których dotyczą 

niespełnione warunki podstawowe, mogą zostać ujęte w dodatku 3 do wniosków o 

płatność, ale nie powinny być zwracane przez Komisję, dopóki Polska nie 

poinformuje Komisji o swojej ocenie, w której uznaje warunek podstawowy za 

                                                 
1 Dz.U. L 231 z 30.6.2021, s. 159. 



PL 2  PL 

spełniony podając uzasadnienie spełnienia warunku zgodnie z art. 15 ust. 3 

rozporządzenia (UE) 2021/1060 i następnie, dopóki Komisja nie poinformuje państwa 

członkowskiego, że zgadza się z oceną o spełnieniu warunku podstawowego zgodnie z 

art. 15 ust. 4 akapit pierwszy tego rozporządzenia. Kwoty wypłacone w ramach 

płatności zaliczkowych za lata 2021 i 2022 będą rozliczane w rocznych zestawieniach 

wydatków Komisji zgodnie z art. 90 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2021/1060 i w 

związku z tym mogą być odzyskane. Ponadto zgodnie z art. 15 ust. 6 rozporządzenia 

(UE) 2021/1060 przypomina się, że po spełnieniu warunków podstawowych państwa 

członkowskie muszą zapewnić, aby warunki podstawowe pozostawały spełnione i 

przestrzegane przez cały okres programowania. 

(5) Zgodnie z art. 23 rozporządzenia (UE) 2021/1060 Komisja dokonała oceny programu i 

przedstawiła uwagi na podstawie ust. 2 tego artykułu w dniu 9 czerwca 2022 r. Polska 

przedstawiła dodatkowe informacje pomiędzy 10 czerwca 2022 r. a 8 września 2022 r. 

oraz przedłożyła zmieniony program w dniu 9 września 2022 r.   

(6) Nie wpływając na sytuację dotyczącę warunków podstawowych określonych w 

motywie czwartym, art.15 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2021/1060 wymaga 

zatwierdzenia programu przez Komisję również w przypadku, gdy nie wszystkie 

warunki podstawowe są spełnione. Komisja stwierdziła, że program spełnia warunki 

rozporządzenia (UE) 2021/1060 oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2021/10582, jest spójny z umową partnerstwa Polski oraz uwzględnia 

odpowiednie zalecenia dla poszczególnych krajów, istotne wyzwania wskazane 

w zintegrowanym krajowym planie w dziedzinie energii i klimatu oraz zasady 

Europejskiego filaru praw socjalnych. 

(7) Zgodnie z art. 86 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) 2021/1060 niniejsza 

decyzja stanowi decyzję w sprawie finansowania w rozumieniu art. 110 ust. 1 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/10463. 

W niniejszej decyzji należy jednak określić elementy niezbędne, aby umożliwić 

powstanie zobowiązań budżetowych w odniesieniu do tego programu. 

(8) Na podstawie art. 112 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) 2021/1060 należy ustalić stopę 

dofinansowania i maksymalną kwotę wsparcia z Funduszy dla każdego priorytetu. 

Konieczne jest też określenie, czy stopa dofinansowania dla danego priorytetu jest 

stosowana do łącznego wkładu obejmującego wkład publiczny i prywatny, czy też do 

wkładu publicznego. W przypadku priorytetów, które dotyczą więcej niż jednej 

kategorii regionu, należy również ustalić stopę dofinansowania według kategorii 

regionu. 

(9) Niniejsza decyzja nie wpływa na stanowisko Komisji w sprawie zgodności wszelkich 

działań wspieranych w ramach programów z zasadami pomocy państwa mającymi 

zastosowanie w momencie przyznawania wsparcia. 

(10) Należy zatem zatwierdzić program, 

                                                 
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 r. 

w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności (Dz.U. L 231 

z 30.6.2021, s. 60). 
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. 

w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające 

rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) 

nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, 

a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1). 
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PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:  

Artykuł 1 

Niniejszym zatwierdza się program „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 

2021-2027” do wsparcia z EFRR w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu” 

w Polsce na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2027 r., przedłożony w wersji 

ostatecznej w dniu 9 września 2022 r.  

Artykuł 2 

1. Maksymalną kwotę wsparcia z EFRR oraz, w stosownych przypadkach, dla każdej 

kategorii regionu na cały okres programowania w podziale na lata, określono 

w załączniku I. 

2. Maksymalną kwotę wsparcia dla programu ustala się na 7 973 242 153 EUR 

i finansuje z następujących odrębnych linii budżetowych zgodnie z nomenklaturą 

budżetu ogólnego Unii Europejskiej na 2022 r.: 

05 02 01.01: 6 566 199 420 EUR (EFRR – Regiony słabiej rozwinięte); 

05 02 01.02: 938 028 489 EUR (EFRR – Regiony w okresie przejściowym); 

05 02 01.03: 469 014 244 EUR (EFRR – Regiony lepiej rozwinięte).  

3. Stopę dofinansowania dla każdego priorytetu w podziale na kategorie regionu 

określono w załączniku II. Stopa dofinansowania priorytetów 1, 2 i 3 jest stosowana 

do łącznego wkładu obejmującego wkład publiczny i prywatny. Stopa 

dofinansowania priorytetu 4 ma zastosowanie do wkładu publicznego. 

Artykuł 3 

Spełnione są wszystkie warunki podstawowe z wyjątkiem:  

- horyzontalny warunek podstawowy ‘3. Skuteczne stosowanie i wdrażanie Karty praw 

podstawowych’. 
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Artykuł 4 

Niniejsza decyzja skierowana jest do Rzeczpospolitej Polskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 27.9.2022 r. 

 W imieniu Komisji 

 Elisa FERREIRA 

 Członek Komisji 
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